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"Når sant skal sies, så har vi som 
hører til i industriarbeidersektoren 
ikke alltid følt alle funksjonær- og 
tjenestemannsorganisasjonene med oss 
på skansen i kampen for bedriftsdemo
kratiet. Men så har det da heller ikke 
vært det helt store engasjement blant 
alle industriarbeidere. Vi må erkjenne 
det. Det har vært tungt å skape glød og 
pågangsmot i denne saken." 

Lars Skytøen på jubileumsseminar om 
bedriftsdemokrati i Handel og Kontor. 
Heferert i "Handel og Kontor" nr. 8 

i 1983. 
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FORORD 

Mange ansatte og tillitsvalgte har erfart at 

det er stor skilnad på teori og praksis når 

det gjelder bedriftsdemokrati. 

Den virkelige innflyt else n kan det være så 

som så med. 

I fagbeveg e l sen e r det u enighet om verd ien 

av ordningen. Ordnin ge n eksisterer imidlertid 

som et faktum. Det må være riktig å utnytte 

den best mulig i de ansattes interesser. 

En rekke regler og lover og forskrifter gjelder. 

Ru n d s k r i v o g u t ta l e l s er har b et y d n in g. O et 

kan være vanskelig for en vanlig ansatt å vur

dere hva han/hun må holde seg til. 

Dette heftet er et forsøk på å hj elpe på dette 

behovet. Ikke minst er erfaringer fra hvordan 

styrearbeid e fo req<'1r i prak sis blitt lagt til 

grunn. 

Jeg håper h e ftet kommer til nytte. Ta k k til 

de per so ner som har lest gjennom manuskriptet 

og bidratt med råd og vink. 

Oslo (p.t.jan/feb) 1984 

L. 8. 
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Kap. 

BEDRIFTSDEMOKRATI - TIL NYTTE ELLE R BORTKASTET ? 

For få å r ti lba ke var det en vanlig holdning blant 
borgelige politikere at bedriftsdemokratiordningen 
var en unødvendig ordning. Eierne var selv de som 
var best i stand til å lede bedriftene. Dette syns
punktet hadde politikerne fra de store nærin gslivs 
organisasjonene Industriforbundet og No rsk Arbeids
giverforening, som sammen med de borgerlige partiene 
gikk i mot de reformene : ~ på dette området som kom i 
60- og 70- åra. 

De fleste bedriftsledere og eiere vil idag svare at 
bedriftsdemokratiordningen er verdifull og nyttig. 

Erfaringene de ansatte har er delte. De har fort-
satt liten innflytelse på saker av stor . betydning. 
Derimot har det blitt lettere å få innsikt i bedriften 
enn det var tidligere. 

Hven har makta i bedriften? 

Det er ikke uten grunn at bedriftsdemokrati på klubb
plan ofte blir skrevet som bedrifts"demokrati". 
Ordet demokrati betyr folkestyre. Ordet mister 
mening uten at det settes i forhold t il styrings
retten. 

Styringsretten er lovfestet i Norge gjennom Aksje
loven. Den betyr at de privatpersoner, selskaper 
el ler organisjoner som eier produksjonsmidler eller 
andeler av produksjonsmidler med visse min dre for
behold har fri rett til å bestemme over disse pro
duksjonsmidlene. Aksjeloven bestemmer at den enkelte 
eier skal ha slik rett og ansvar i henhold til de 
andeler han eier. 

1. §B (Selskapets ledelse) og §9 (Generalforsam
lingen). 
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Hvor komme r de ansatte inn i bildet? 

Litt forenk l et kommer de ansatte inn i bildet i den 
grad de e r enige med eierne, el l e r i den grad de er 
istand til å overbevise e ierne om at deres egne syns
punkter vil tjene eierenes in te resser best. 

De kan selvsagt også fremme de ansattes interesser 
g jennom bedriftsdemokratiordningen når det er istrid 
~ed eierne. Men i slike tilfelle gir styrin gsrette n 
eierne suveren rett til å bestemme, såfremt det ikke 
skjer på tvers av lover eller dispensasjoner fra 
lover. 

de ansatte som bestemmer o ver bed rif ten, 
og det er h e ller ikke flertallet av den nor ske be -
folk n in gen s o rn bestemmer o:: r bl~ samlede pr od uk s j on s

0 
-~,~u 

mi dl ene, vi a va l g etc. B 101 g:t!:8:?Uft'tJed rift s demokrat i ...... '-"""'/;~ 
, b i d i'aP til å s~ et kunstig dekke over sott...e fa l<tblm . ~ 

Det er eierne som bestemmer både i den enkelte bedrift ~ 
og over de sa ml ede produksjonsmidlene. På den enkelte 
bedrift står vi overfor den/de enkelte eiere mens 
vi på le nesbasis står over for · den samlede klas se 
av e iere: 'det kapitalist is ke borgerskapet. 

Det er derfor riktiger e å bruke betegnelsen represe n
tasjonsr e tt for de ansatte enn bedr i ftsdemokrati. 

De forslag som er lagt fram fra fagbeveg e lsen e ll e r 
Arbeiderpar t iet omhandl er alle rett til representasjon. 
Det er hele tiden blitt presisert at fors l agene ikke 
fører til at styringsretten blir tatt fr a kapital -
eieine, men bare øker de ttes muli gheter for 
11 m · se" osv. e forslagene som p l disku-
sjon i den såkalte 11 ruba kken - kom it een " om ny e endring-
er ordningen, pl asse rer seg trygt innenfor denne 

Sjølsaqt ulmer spørsmålet om styringsre t t en bak i 
horisonten. Spørsmålet om å oppheve den private e i en 
domsretten til produk sjo n smidle n e har vært et sentralt 
a nlig gende for fagbevegelsen i No r ge i hele dette 
hundreåret. Det finns knapt en klubb eller fagforening 
som ik ke har krevd det. Ue nighetene er imidlertid 
store om hva dett e inn ebærer. 
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De politiske partiene har gitt forskjellig svar til 
fagbevegelsen. DNA har helt siden midten av 1930-
åra stått samla på at den private eiendomsretten til 
produksjonsmidlene gradvis kan opph eves ved å vedta 
reformer av typen bedriftsdemokratiordningen. DNA 
har omtalt sitt standpunkt som reformistisk. Sosial
demokrater ute9)or BNA har stort sett overtatt dette 
standpunktet. Det samme gjelder kretsen rundt NKP. 

Det finnes også en opposisjon til det reformistiske 
synet i fagbevegelsen. Den hevder at reformene ikke 
rokker ved det økonomiske systemet og markedsøkono
mien. Opposisjonen har fellessyn på at arbeider
klassen ikke kan tilegne seg styringen over produk
sjonsmidlene på noen annen måte enn å erstatte den 
kapitalistiske staten med sin egen stat, gjennom 
en politisk omveltning,- e n sosialistisk revolusjon. 
Den revolusjonære opposisjonen består først og fremst 
av AKP(m-1), enkelte mindre grupper og en del uav
hengige sosialister. 

Diskusjonen mellom disse fløyene er ik ke tema for 
denne boka. Det er imidlertid viktig å ha klart for 
seg at når vi snakker om representasjonsrett og 
bedriftsdemokrati, så er dette noe ganske annet enn 
å snakke om makt til de ansatte over bedriften. 

Sett i dette perspektivet er bedriftsdemokratiet 
verken mer eller mindre demokrati enn i samfunnet 
forøvrig. Det politiske demokratiet med valg til 
kommunestyrer, fylkesstyrer og storting fungerer 
sålenge det tilpasser seg de rammene som den kapital
i st isk e markedsøkonomien setter til enhver tid. 
Blir det krise i markedet, må politikken tilpasse 
seg nedgangen lojalt, hvis den ikke setter endring 
av selve det kapitalistis økonomiske syste o 

r'~~~r:...:d:::_:e:,:n~ . .) Når en slik "ansvarlig" pol1tikk idag 
sikrer oppgang og eventyrlige inntektsøkinger for 
spekulanter, kapitaleiere og kapitalforvaltere, 
viser dette bare hvor meningsløs markedsøkonomien 
er i seg sjø l. 2) All verdens bedriftsdemokrati
ordninger endrer ingenting på dette. Retten til inn
flytelse i bedriftene er lovfesta. Men hva er "inn
flytelse", så lenge eierne til slutt likevel bestemm 
Hva er vitsen med å ha "et o~d med i laget" når det 
aldri blir til noe mer? 

Grunnloven gir oss rett til arbeide. Hva er vitsen 
med en slik bestemmelse når vi veit at det ikke er 
sant? For vi har ikke noen "rett" til arbeide. Det 
er den kapitalistiske markedsøkonomien som avgjør 
om vi har arbeide. Ingen lov kan endre på det. 

1) Stort sett gjelder dette også SV, sjøl om det er 
mange nyanser. 
2) 1983 tegner til å bli 
av overskuddet for bankene. 

ningsrekord for Oslo børs. 

et år med rekord økning 
1983 har gitt omsett-

r? 
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Virkeligh e ten i øko nomien er a lt s~ noe helt annet enn 
de va k re drømmene i l o vene. Vi ka n trygt sette 
demokrati lik "demokrat i ". Det har sine b eg rensnin ge r 
for arbeiderklas se n inne i bedriftene som i samfunns
politikken. Vi har kjempet fra m au forsvart reformer 
som vi kal ler demokrati sk e. Vi har p res set på fo r å 
oppn å formelle r e ttigheter. Oftest er d e t et e vinde
lig strev å ta ut dette som vi ha r ''rett" på. Vi må 
virkelig late som om det gjelder for oss. 

To problemer i fagbevegelsen: Kunnskap og aktivisering. 

Når vi går inn for at de ans a tte skal utnytte repre
sentasjonsretten maksimalt, så er det sltså ikke 
fordi vi er av den oppfatnin g at f. e ks å s itte i 
bedriftens styre vil gi oss v ~se n tlig innflytelse 
i viktige saker. 

Det vill e vær e å lyve, og tj e n f]r t il å s kape drømme
bilder orn s ys te met s om d e t absol u tt ikk e f or tjene r. 
Tvertimo t . 

Vår viktigste begrunnelse er at vi som representant 
i b e driftens styre vil få e n mye b ed re po s isjon til 
å skaffe d e ansatte og klubben i n form a sjo n o g kunn
skaper om be drif te n. Og ku nns kaper om hv ordan eierne 
av kapitalen og deres representanter i bedriftens 
ledel se or ga niserer sine int ere sser for å opprett
holde det økonomiske system et i b edri ft e n og i sam
funne t . Ik ke min s t vil vi ha orkesterplass for å 
k unne avsløre d et nettv e rket av s va da so m er skapt 
for å innbille arbeiderklassen at den virkelig har 
innfl ytelse ,- som f.ek s g j e nn om bedriftsd e! mok rat i
ordningen. 

Hv J rfor er det vik tig med ku nn skap? 

Kunnskap er makt. Det gi r ev n ~ til ~ opptre r iktig. 
Gjenn o m styrereprese n ta nten kan k lubb e n s ka f fe s eg 
viktige informas j on e r om bedrift ens øko n om i. Me d 
slik ku nns ka p vil klubben f . eks letter e kunne legge 
opp en fornufti g taktikk fo r lønnsforhandlingene enn 
uten. En styr er eprese n ta nt har vi sse muligheter til 
å op pdage kapitalbeveg e l ser som er vanskeligere for 
and re tillitsmenn. Det ka n ha bet ydn in g fo r forsvar e t 
av arbeidsplass e n e . Ingen har bedr e muli gh et e r til 
å forte ll e hvor den virke li ge makta li gger i b e drift
ene enn en ærlig styr e representant. ~ bør ha mange 
eks e mpl er . 
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En styrerepresentant har aksjeloven i bakhanda. Den 
gir han innsynsrett i bedriften, som gir muligheter 
til både kunnskap, avsløringer og nøkternhet. Admini
strasjonen kan i prinsippet ikke nekte et s tyremedlem 
inns yn. Den kan trenere slik innsyn og lage en masse 
andre vanskeligheter. Likevel har styremedlemmet 
muligheter til et innsyn som ingen andre tillitsmenn. 

tnnsyn srettighetene kan være null verd hvis de ikke 
blir brukt. Men de kan ogsø være svært nyt~ige. Et 
styremedlem bør f.eks være i stand til å overvåke 
forflytting av midler i bedriften og til og fra 
b ed riften. Vider e bør et s tyremedlem hele tiden følge 
nøye med i bedriftsledelsens bevegel s er i det st ore 

og h e le. Styremedlemmet bør holde e t våkent øye 
med hva eierne foretar seg også i andre sammenhenger 
enn "vår bedrift". 

Utgangspunktet for å skaffe og spre kunnskaper om 
be driften e r derfor mye bedre enn f.eks en tillits
mann som er valgt i henhold til hovedavtalen eller 
arbeidsmiljøloven. 

Å skaffe seg slik kunnskap er vikti g . Det løser e tt 
problem for klubben som det er vanskelig å løse på 
andre måter. Men denne kunnskapen er verdiløs hvis 
den bare blir priv a t kunnskap for styrerepresentanten, 
el ler hvis d e n ikke kommer til medl emm ene s nytte. 
Bare en aktiv klubb og fagforening er i stand til å 
utnytte slike informa s joner skikkeli g . Å skape en 
aktiv klubb er derf or en annen vikti g målsetting. 
Uten et aktivt miljø blant de ahsatt e , vil styrerepre
sentantens s trev lett bli en tom formalitet i beste 
fall. I verste fall vil styrerepresentanten lett 
kunne bli sterkere påvirket av eierne og b e drifts
ledel se n enn av de som har valgt han. 

Vi står altså overfor to viktige problem er . Det e ne 
er å skaff e kunnskaper. Det andre er å skape et aktivt 
miljø blant de ansatte. Dette er to helt forskjellige 
problem er, som må løses hver for seg. Vi må ikke tro 
at vi s kaper noe aktivt klubbmiljø ved å legg e det 
meste av virksomheten til bedriftsforsamlingen og 
bedriftens sty re. Erfaringene viser at i s like til
fell e kan det ofte vær e det motsatte som sk jer. 

Nå r vi med krum hals går inn for å løse disse to 
nøkkelproblemene, er det viktig at vi ikk e samtidig 
s kap er illu s joner om vår innfl ytel se . Tve rt imot. 
En klubb med slike illusjoner er en svak klubb. 
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En klubb hvor medlemmene tror at innflytelsen til 
deres styrerepresentanter er stor, vil overlate til 
dem å ordne opp. I virkeligheten kan styrerepr e sen
tantene i de fleste tilfellene ikk e utrette noen ting 
hvis de ikke har et sterkt press fra medlemmene i 
ryggen. Et slikt press kan umulig bli skapt bl a nt 
medlemmene i klubben hvis ikke illusjonene om inn-

~..t.J... , flytelsen på topplan stadig blir avslørt. ... 
-~u_~ ~'L ~ ~lr ~ ~l~ lJA 4 wU.] 

~L..$.. 
Hvorfor ønsker vi å utnytte representasjonsretten? ~! 

For bl.a. å skaf fe kunnskaper har vi sagt. Men hva 
skal disse kunnskapene tjene til? Privat skolering 
av enkeltpersoner som ser sitt snitt til å jobbe 
seg inn i f.eks personalavdelingen ved hjelp av sitt 
verv, har vi ingen interesse av. 

Når klubben føler seg så sterk at den velger å gå 
aktivt inn i bedrift e ns styre, bør det skje utfra en 
klar målsetting som har vært drøftet blant de ansatte. 
En slik målsetting bør også inkludere en klar rutine 
for hvordan repre sentantene skal opptre i fors kj ellige 
situasjoner, og hvordan informasjon skal føres til
bake til medlemm e ne. 

Ikke mins t bør de personene som klubbene ønsker å 
velge som r e presentanter sjøl være enige i at for
målet med deres arbeide skal være å styrke det ar
beidet som kl ubben driver, og at klubben sk al styre 
dem. Ikke motsatt. En qyldP.n regel er at klubb~ ~ 
~ og styrerepresentant .ikke bør vær e samme person. 

Det er ikk e sj ølsagt at klubben prioriterer aktivt 
styrearbeide. Hvis klubben føler seg svak og usikker, 
er det lurt å føle seg fram og ikke gape over al t. 
Hvis k lubben føler at den må prioritere mellom å 
få orden på klubbstyret og sty rea rbe idet, er det 
sikkert riktig å prioritere de t første. Klubbens 
indre styrke må avgjøre dette. Klubben kan o gså 
mangle egnede kandidater. I en slik situasjon kan 
klubb en sammar b ei de med andre organisasjoner blant de 
ansatte om å finne f e lles kandidater, som det er 
mulig å sammarbeide med. 

Er det like viktig å jobbe i bedriftsforsamlingen 
som i bedriftsstyret? 
Vi skal komme ~ærmer8 inn n~ t1vordan disse orqa n ene 
fungerer sei nere. Her er det viktig å s l å fa s t at 
bedriftsforsamlingen ikke er noe arbe id ende organ, 
men er en åpen , representa tiv forsamling, som ~elger 
styret og s trør sand på styrets beslutninger. I bedrifts
forsamlingen møter man for å stemme. I styret for å 

"jobbe~' 

www.larsborgersrud.no



- 7 -

Når det gje ld er repre sent as jon b~r derfor vår opp
merksomh et kons entrer e seg om styret. Jeg skal sein
ere komme inn på hvordan arbeidet i styret arter seg. 

I b egy nn elsen a v dette ka pitlet spurt e vi om bedrifts
demokratiet er til nytte eller om det er bortkast et . 

Så langt er svaret delt. Representasjonsr et ten er 
nyttig for de ans a tte fordi den gir muli gheter for 
kunnskap. Men "bedriftsdemokratiet" er nyttig for 
eierne, fordi den gir all makt til eierne, samtidig 
som denne makta ka n utøves gjennom "demokratiske" 
former. Eierne bruker ordningen til å skape inntrykk 
om makt og innflytelse hos de ansatte, og tilslører 
de virkelige forholda. 

Mange tillitsmenn som er blitt val gt til bedrifts
styre og bedriftsforsamling blir mer preg et av bedrift
ens og eie rnes sy n spu nkt er enn av de ansatte~ .De 
hevder at de har både makt og innflytelse. I virkelig
heten har de byttet side, er "kjøpt opp". For eierne 
har dette gitt ,~ligheter for å prøve å styre klubbene 
gjennom styrerepresentanten, særlig hvis denn e også 
er klubbfo r ~aQD , Veien kan da være kort til å omdanne 
klubb e n til en "husforening". ( 1 ) 

I over hundre å r har kapitalister i de forskjelligste 
land sett denne muligheten og søkt å utn ytte den. 

I s a mm e periode har arbeiderne søkt å tvinge gjennom 
rett til å "få et øre o g et øye" inn i de a llerhellig
s te rom i bedriftene, sjø l om det har vært st ore 
uenigheter om den vider e effekten av en slik repre
sentasjonsrett. 

Vi snakker her om to for sk jellige historiske trade
sjoner, so m det er vikti g å holde fra hverandre. 

(1) Det krever sjølsagt mer enn som så for å få dette 
til. En"husforening" må bygges inn i bedriftens 
organisasjon hvi s bedr iftsledelsen skal ha vari g 
kontroll. 
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Kap. 2 

EN KORT HISTORIKK. 

Den første norske arbeiderbevegelsen blei organisert 
av Marcus Thrane i åra 1848-52. Den oppsto samtidig 
med de første spede industriforetaka i landet. Hoved
tyngden av medlemmene var landarbeidere og husmanns
folk. 

I bedriftene, på sagbrukene og i skogen rådde eierne 
med eneveldig makt. I jordbruket var det minst like 
ille. Thranerørslas beskjedne krav blei derfor møtt 
med forakt og militærmaKt. Krav om representasjon i 
bedrifter og foretak var uten mening. Rørsla mente 
at det eneste som kunne nytte var en revolusjonær 
omveltning. 

De første forslagene om representasjon for arbeiderne 
i forskjellige former kom fra ganske annet hold. I 
de fleste store europeiske land kom forslag og ekspe
rimenter med arbeiderråd o~ bedriftsrAd fra fabrikk
eierkretser i siste halvdel av forrige hundrear. 
Forslaga kom for å ta brodden av mer radikale krav 
fra arbeidernes side. Noen slike bedriftsråd blei 
også opprettet, bl.a. i Tyskland. Seinere blei lig
nende forslag reist av keiser Wilhelm 2, og lovfestet 
av Weimarforfatninqen i mellomkrigstida. (1) 

Her hjemme finner vi ingen styrke bak kravet om del
takelse i bedriftenes ledelse i den sosialdemokratiske 
bevegelsens barndom, dvs. fram til 1918. Arbeider
partiet var splittet. De fleste var enige om at 
arbeidern e måtte få kontroll over bedriftene. Uenig
heten gikk på om det kunne skje uten mer vidtgående 

(1) Tankegangen bak ma n g e a v di s se forslagene var at 
d e t eg entlig ikke var noe motsetningsforhold mellom 
arbeid og kapital, mellom kapitalistklasse og arbei 
derklasse. Det var grunnle ggende fellesinteressei, 
som best kunne administreres av bedriftsledelser og 
statsinstitusjoner i sammarbeide . De italienske 
fascistene utviklet teoriene om den "korporative" 
staten utfra dette. Klassekamp blei forbudt. Samfun
net skulle organiseres utfra næringer og bransjer 
( korporasjoner) . 
Praksis kom til å vise at de tte systemet ikk e opp 
hevet klassekampen, men istedet skapte en terrorstat 
som undertrykte arberderklassen , med åpen vold. 
Industrien oq bankene kunn e høste sine profitter ut e n 
innbl a ndin'J • med de samme r. :ir~ rforholda. 
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endringer i samfunnet som helhet, eller om det først 
kunne gjennomføres under sosialismen. Noen tenkte 
seg også et slikt system ved at staten kjøpte opp 
bedriftene eller nasjonaliserte dem. 

Loven om arbeiderutvalg av 1920. 

I 1920 blei det vedtatt en lov om arbeiderutvalg som 
bestemte at det skulle opprettes arbeiderutvalg i 
bedrifter med mer enn 50 ansatte, dersom minst 25% av 
arbeiderne krevde det. Rådet skulle bestå av 2-10 
arbeidere og være rådgivende. 

Bakgrunnen for loven var den revolusjonære rådsbeveg
elsensom blusset kraftig opp i Norge under inntrykk 
av revolusjonene i Russland og på kontinentet i åra 
1917-18. Rådsbevegelsen krevde at den politiske 
makta skulle overtas av arbeider- bonde- og soldater-
råd, men våget ingen avgjørende konfrontasjon med den 
kapitalistiske statsmakten ,. Cl;> c.l~ ~ ~cf4.:~ ~4 ~ 

Et resultat av bevegelsen var imidlertid oppretting o.....le-~~d? 
av Arbeiderkommisjonen av 1918, som utredet forslag om ~ 

utbyttedeling og oppretting av bedriftsråd. Mindre
tallsinnstillingen som blei lagt til g~unn for loven 
hadde lite med det opprinnelige kravet å gjøre. 
Arbeider~ blei opprettet i bare 16 3 bedr.i fter. ~~ 
Ordningen blei derfor ingen suksess. Det er imidler-
tid en klar sammenheng mellom denne loven og de 
bestemmelsene som kom inn i hovedavtalen i 1935. (1) 

Hovedavtalen. 

Hovedavtalen blei inngått mellom Ar.beidesgiverforen
ingen og LD i 1935. Den var. en del av de viktige 
politiske forandringene i tida rundt 1935. Etter 
stortingsvalget i 1933 hadde DNA og Bondepartiet 
inngått et kriseforlik. Hovedavtalen og kriseforliket 
ga DNA den nødvendige ryggdekning til å danne regjering 
i 1935, på et forsiktig og sentrumsorientert program. 

Hovedavtalen innførte et generelt streikeforbud uten
for tariffoppsigelsene, men påla bedriftsledelsen 
~nformasjonsplikt og forhandlingsplikt, også i saker 
som hadde med arbeidsreglement og driftssituasjon. 
å gjøre. Hovedtanken fr~ arbeids~iverhold var at 

(1) Se Berg, Eskild og Webster: "Reglene om bedrifts
demokrati", Oslo 1977, s. 34 
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man kunne tenke seq ~ trekk e de ansattes represen
tanter med i en fo~mell be slutni n gsp rosess i bedrift
ene, hvis de ansatte qa avkall p ~ streiker og andre 
kampmidler. Hovedavtalen i se g s jøl inneholdt ing en 
endrin g av representasjonsret ten i forhold til bedrift
ens ledelse. Det skulie komme seinere. Bet mønsteret 
som hadde utviklet seg i de store industribedriftene 
når det gjaldt tillit~valgtes "bevegelsesfrihet" 
blei imidlertid satt på papiret. Tillitsvalgte skulle 
annerkjennes av bedriftsledelsen, og fikk dermed en 
rett til å fungere etter Hovedavtalen. (1) 

Produksjonsutvalgene. 

Krigen førte til en sterk radikalisering i arbeider
beveqelsen. DNA og fagbevegel sen møtte denne radi
kaliseringen med politiske paroler om samfunnstyring 
av næringslivet og øket produktivitet. Innenfor 
rammene av Fellesprogrammet for de politiske partiene 
reiste DNA fo rslag om å innføre produksjonsutvalg 
etter modell fra USA og Storbritania hvor slike 
utvalg blei opprettet under krigen for å fremme 
produksjonen. 

Avtale om å opprette slike utvalg blei vedtatt av 
NAF og LO på høsten 1945. En kilde oppgir at ialt 
800 utvalg var bl i tt opprette t innen 1950.(2) 

Produksjonsutvalgene blei h e l le r ingen suksess. I 
noen bedrifter blei de utnyttet til å ta opp lokale 
forhold på avdelingene. Som s~ntrale organ i bedrift
ene var de allerede i 1957 avløst av bedriftsutval gene . 

Hovedavtalen del B Samarbeidsavtalen. 

Produksjonsutvalgene blei enten lagt ned eller de 
endret navn og funksjon. De blei til avdelingsutvalg, 
produksjonstekniske komiteer, produktutvalg, samar
beidsutvalg osv. innenfor rammen av del B av hoved
avtalen fra 1957. Det blei nqså vedtat t å oppre t te 
et r å dgivende bedriftsutval g -BU. 

(1) Hovedavtalen er blitt kalt "arbeiderlivets grunn
lov". Denne forvekslingen med aksjeloveiD er stadig 

l 
like popul~r. Tanker om at arbeidslivet styres av 

\ moralske prinsipper og ikke av eierinteressenes 
øk on om i , er v å r · t i d s o g v å r t sa mf unn s m e s t fr am g a_n g s -
r~ke religion. ·~IJ!ill~ Fi ar ogs~ på deti:-e g~ 

k e _ • -

(2) Berg, Eskild og Webster: "Regl ene om bedrifts
demokrati", s 36. 
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Erfaringene med de lokale utvalgene og komiteene som 
er ~evnt over var også delte. Noen steder var de 
re in e "snakke komiteer" • I andre bedrifter ble i slike 
utvalg brukt til å reise kamp om a rbeidsmiljø, tek-
niske løsninger og organiseringen av arbeidet i bedriften 
De tillitsvalgte opplevde da oft e at bedriftens linje
ledels e tok all beslutningsmyndi ghet ut av utvalget. 

Like ve l ha r slike lokale utvalg vist seg & spille en 
viss rolle og gjø r det fortsatt. I motsetning til 
forløpern e ,- og bedriftsutvalgene. 

BU- ene i bedrif tene, tilsvarende konsernutvalg i 
konsernene, fun ge rer som kontaktfora for bedrifts
lerl~l~en e , hvor det kan tas opp viktige saker. I de 

-~lest~ tilfell e ne er imidlertid BU-ene ikke tilla gt 
betydning fra noen av pattene. Det følger av den 
uforplik tende karakter organet har, og at begge parter 
har inter e sse av ~ ta viktige saker i formell e for
handlingsmøter. Det er derfor blitt vanlig at BU-ene 
steller mes t me d forskjellige velferdstiltak som 
bedriftshytter, juletrefester, firmafester osv. 

Representasjonsrett i styrende organer. 

I 1947 blei det bestemt ved lov at de ansatte hadde 
rett til å bli rep res entert i styret i Kongsberg 
Våpenfabrikk og Marinens Hovedverft. Fra 1965 blei 
denne retten utvidet til ~ gjelde alle bedrifter 
hvor stat e n sto som eneeier, ved endringer i aksje
loven. 

Representasjonsretten i de ledende organene i det 
privat e nær ingsliv blei først utredet av en stortings
komitee i midt en av 50-åra (1) og videre av et felles
utvalg for LD/DNA i be gynnelsen av 60-~ra. (2) 

Forslag om representasjon i bedriftens styre, ukent
lige administrasjonsmøter, oppretting av bedrifts
forsamling blei møtt med sterk motbør fra NAF, og 
forskjelli ge forslag i Stortinget om dette blei avvi s t 
i 60- ~ ra. 

(1) Frih age n-k omiteen nedsa tt 29. april 1955. 
Komiteen a vleverte ingen innstilling. 

(2) Aspen gre n-k om iteen la fram innstilling i 196 3. 
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Nok en storting s komiten blei satt ned i 1968 for~ 
utrede det som nå hadde fått betegnelsen medbestem
melsesrett og besri ftsdemokrati. (1) 
I 1972 blei aksjeloven endret. I bedrifter med mer 
enn 50 ansatte skulle de ansatte velge inntil 1/3 av 
styremedlemmene, dog ikke under 2. Bedriftsforsamling 
opprettes i bedrifter med mere enn 200 ansatte, med 
minst 12 medlemmer, og av dem minst 1/3 fra de ansatte, 
med mulighet for forholdstallsvalg til styret. Loven 
blei vedtatt mot Høyre, Kristelig Folkeparti og 
Venstres stemmer. 

I 1973 blei også bygg og annlegg omfattet av loven, 
men med styrerepresentasjon i bedrifter med over 
200 ansatte. I 1974 og 1975 kom ytterligere endringer 
som i 1976 blei samlet i en ny aksjelov med forskrif
ter. (2) 

Skyt~en-komit~en 

blei satt ned av DNA og LO i 1978, og kom i 1980 med 
forslag om en 50/50 ordning, obligatorisk represen
tasjon med 1/3 av styremedlemmine for bedrifter ned 
til 25 ansatte, ansatt deltakelse i sjølve bedrifts
organisasjonen, mulighet for offentlig representa
sjon ~ bedriftene og oppretting av et kontaktorgan 
mellom kommunen og bedriftene. Eiernes styringsrett 
skulle sikres i alle sammenhenger, ved f.eks dobbelt
stemme til eiervalgt styreformann. 

I 1981 blei "Brubakken-komiteen" oppnevnt av regjer
ingen Brundtland med mandat å legge fram en innstilling 
til Stortinget om de forslag som var tatt opp av 
Skytøen-komiteen. (3) Regjeringen Willoch endret 
mandatet noe ved å ta fra den muligheten til å si 
noe om offentlig representasjon i bedriftenes ledelse. 

(1) Eckhoff-komiteen som kom med sin innstilling i 
ruar 1 971 . 

Utdrag av aksjeloven og forskriftene i sin helhet 
r gjengitt bak i dette heftet s,95 til s,ll8 

(3) Brubakken-komiteen fikk navnet etter Norcem-dir
ektøren Olaf Brubakken, som blei oppnevnt som formann. 
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Styrerepresentasjon i andre land. 

Materiale om dette er mangelfullt . Ut fra det jeg 
kjenner til er det slik representasjon i landa i 
Sentral-Europa og Nord-Europa og i Vest-Europa. 

I Vest-Tyskland har de ansatte rett til å velge minst 
1/3 av styremedlemmene i bedrifter med minst 500 
ansatte (fra 1952). En lov fra 1951 ga de ansatte 
i de 30 kull og stålselskapene med mer enn 1000 
ansatte rett til å peke ut halvparten av styret. 
Fra 1976 er denne retten utvidet til alle typer sel
skaper med mer enn 2000 ansatte. Styreformannen skal 
alltid velges av eierne, og ved stemmelikhet har 
han alltid dobbeltstemme. 

I Øste~ike har de ansatte i selskaper med mer enn 
300 ansatte rett til å peke ut 2 styremedlemmer. 

I Nederland er det e( system hvor styret sjøl peker 
ut nye styremedlemmer, 11 kooptering 11 • De ansattes 
representanter kan ikke være ansatt i bedriften, 
eller ha tillitsverv i bransjen. 

I Sverige skal 2 styremedlemmer og 2 varamenn velges 
av ansatte i selskaper med mer enn 25 ansatte. 

I Danmark kan ansatte i selskaper med mer enn 50 
ansatte kreve representasjon i styret ved flertalls
avgjørelse, og deretter velge opp til 2 styremed
lemmer. 

I England er det ingen faste regler eller lover som 
regulerer rett til representasjon i styret. 

I Finnland forekommer ikke styrerepresentasjon for 
de ansatte. (1) 

Lønnstaker fond. 

I Sverige og Danmark er det i flere år blitt disku
tert å reise krav om å etablere et lønnstakerfond, 
som kan gå inn på eiersiden i bedriftene ved å kjøpe 
aksjer. Fondet kan finansieres av bedriftene og ar
beiderne i fellesskap, ifølge forslaget. 

(1) Opplysningene er hentet fra: K. Isachsen: 
"''tyrearbeid", Oslo 1980, s 28-30. k Il- ~ -yv~U~ 

~Åk~-
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I Norge har fa gbevegelsen gått mot slike fond. ~ 
har ment at bedriftsdemokrati skal oppnås via direkte 
representasjon utfra den betydning arbeidet og ar
beiderne har i bedriften, og at det ikke skal være 
nødvendig å gå via eierinteresser på kapitalistisk 
~-3:-s--.-JtK P (m-l) går imot lønnstakerfond fordi slike 

fond ikke-endrer det grunnleggende ved kapitalismen: 
det kapitalistiske markedet og profittjakten som 
styrer bedriftene Videre at fondene vil tvinge fag
bevegelsens ledelse til å bli kapitalister, fordi 
fondene vil måtte forvalt es i en kapitalistisk øko
nomi. Det økonomiske systemet vil på sikt ønske slike 
fonds velkommen som ny kapitaldannelse. Arbeiderne 
finansierer nye investeringer ved å la seg trekke i 
lønn. Mens AKP (m-l) mener at det økomomiske systemet 
må endres for at arbeiderklassen skal kunne bestemme, 
mener DNA at "bedriftsdemokrati" er mulig hvis re
presentasjonsordningene g~r langt nok. 
'I Norge er det SV som har smakt mest på ideen om 
lønnstakerfond. 

Det er imidlertid grunn til å tro at DNA også vil bli 
tvunget til å komme med et eller annet forslag til 
lønnstakerfond. Grunnen til det er den logiske sammen
hengen som DNA sjøl setter bedriftsdemokratiordningen 
inn i. Partiet betrakter ikke representasjonen for de 
ansatte i bedriftens ledende organer bare som en rett 
på linje med andre retter. DNA ser på bedriftsdemo
krati e t som hovedstrategien. Dette er virkelig inn
flytelse. Derm ed blir det p~ sikt nødvendig for par
tiet å vise at det er mulig å komme over den magiske 
50/50 grensa. 

Samtidig e r det klart at e ierne aldri vil godta å 
miste styringsretten. En 50/50 modell uten at eierne 
har dobbelstemme er en umulighet. Det samme gjelder 
en modell hvor en kombinasjon av de ansattes og det 
offentliges stemmer vil kunne gi mer en 50 % av stem
mene mot eierne. 

DNA er derfor tvunget til å finne en annen løsning. 
Her kommer lønnstakerfondene inn. Fordi det ikke er 
mulig å oppnå en ordning som gir flertall mot eierne 
i en kapitalistisk bedrift, kan arbeiderne istedet 
opptre som kapitalister, og oppnå representasjon også 
som eiere. Tilsammen med den gamle ordningen med dir
ekte repr esentasjon vil e n slik ny ordning med indi
rekt e rep res entasjon kunne gi flertall. 

Denne ·tanks g8n gen har mange svakhet er. Ut gan gspunk
tet er ønsket om å oppnå flertall i bedriftsstyret. 
Men hvor viktig er det, hvis det fortsatt er de samme 
økonomiske prinsippene som skal gjelde, de samme 
markedslovene som skal bestemme? Vil et flertall i 
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bedriftsstyrene gi arbeiderne mere makt når friheten 
til å ve l ge blir akkurat like lit en? Vil ikke arbeid
erne bli tvunget til A opptre som kapitalister- hvis 
et slikt flertall var mulig? Et annet problem er at 
fondene må forvaltes -fdr at de ikke skal gå tapt. 
Det samme gjelder inn~ektene (utbytte) av fondene. 
Beløpene det er snakk om er svært store. Det må de 
vær e hvis de skal gi grunnlag for representasjon. 
Et tr edje problem oppstår hvis vi tenker oss et slikt 
system i praksis. Hvordan vil det fungere? Hvis 
arbeiderrepresentantene i et styre fremmer et forslag 
som går ut over eierinntektene,- vil representanten 
for lønnstakerfondene da ~unne stemme for det? Hvis 
ja~ h vor lenge vil han kunne fortsette med det før 
fondskapitalen går tapt? 

Vil ikke fondsrepresentantene måtte opptre som kapita
listiske eiere fo rdi de vil være ansvarlige for at 
fondskapitalen ikke går tapt? 

Jeg kan ikke forstå at det kan virke på noen annen 
måt e . I det øyeblikket fondene blir investert i be
driftene er de kapital i alle betydninger av ordet, 
og må forvaltes på kapitalistisk vis. Da er vi like 
langt. Istedenfor å oppnå flertall mot kapitalistene, 
vil vi sjøl ha blitt kapitalister. Hvem styrer hvem? 

Er det da ikke tvertimot det økonomiske systemet 
som har overtatt fagbevegelsen? 

Og vid ere •••• ? 

Brubakken-komiteen kommer til å legge fram sin inn
stilling i løpet av sommeren-høsten 1984. Forslag 
fra Skytøen-komiteen om 50/50 representasjon med dob
beltstemme for eierne vil sikkert bli fremmet som 
mindretall s forslag. Flertallet vil gå inn for å styrke 
sammarbeidet i bedriften i almenne vendinger. Det er 
høyst usikkert om konkrete forslag om endringer i det 
nåværende system blir foreslått. 

Forslaget om lønnstakerfond er reist på landsmøtet 
i Norsk Papirarbeiderforbund i 19B3. 

Hvordan sk al vi stille oss til de nye forslagene? 

Før vi kan svare på det, må vi se dem. Mitt syn er 
at vi generelt bør gå inn for øket representasjons
rett. Ikke fordi det gir oss større innfl ytelse , 
men fordi vi styrker en utkikkspost. Ideen om at vi 
får større innflytelse wå 11i ii!~d;i'o"t: 5el>::jeiilpe son1 ,JI-.- -U.. 

~mmer i.e r - som bl jndgater. 
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~on staker Fond t:J"'r 11 i qå i mo t__._ De gir ikke den lokale 
klubben noBn rett til representasjon. Istedet vil 
fondene tvinge fa gbevege l se n s ledelse til ~ opptre 
som tradisjonelle kapit a lister f o r A sikre forvalt
ningen av fondene. Fond en e skal finansieres ved bl.a. 
trekk i lønn. Det betyr at du vil få trekk i lønna 
di, for at bedriften skal få styrket sin egenkapital. 
allerede her må du beg ynne å tenke som kapitalist: 
Er du for eller mot at bedriften "din" skal få styrket 
sin egenkapital? (det er snakk om store beløp)? Hva 
om arbeiderne i andre lan d gikk inn for det samme? 
O S~/. OSV. 

Jeg ven ter meg ikke s tor e forslag til endringer av 
den strukturen vi har idag i nær framtid. Det vil 
være en fordel om de a n s atte f å r styrket sin repre
sentasjonsrett i bedrift ss tyrene. Stor forandring 
betyr det imidlertid ikk e . 

Viktigere er det om s vakhe t ene i ordningen vi har, 
blir diskutert og forsøkt ~ettet opp i den enkelte 
klubben. Hvordan gjøre sty revervet til en kampopp
gave som skal styrke klubbens øvrige virksomhet? 
Hvordan hindre at styrer e presentanten blir "gissel" 
for eierne? Hvordan sikre informasjon til medlemmene? 
Hvordan avsløre eventuelle manipulasjoner fra eierne? 
osv. 

Det er også viktig å sikre e n almen skolering av 
i medlemmene i be drift ens indre økonomiske liv utfra 

det perspektivet at de sj øl må forberedes på å ta f f . 
ledels e n av bedriften i e n ikke så fjern framtid. ~ 

I det vid e r e s kal vi gå over til en mer detaljert 
behandling av s tyrearb eidet, og hvordan det kan dri
ves for å tjene de ansa ttes interesser best. 
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Kap . 3 

BEDRIFTSSTYRET. 

Valg av de ansattes representanter til bedriftsfor
samling og bedriftsstyret er bestemt i aksjeloven og 
forskriftene: 

Selskaper med mindre enn~ ansatte: 

I et slikt selskap har de ansatte ikke krav på styre 
representasjon. Hvis et slikt selskap eies av et 
annet, kan de ansatte kreve å bli representert i 
morselskapets styre, hvis de selskapene som en slik 
ordning omfatter tilsammen har mer enn 50 ansatte. 

Se ls kaper med E D-200 ansatte: 

Et flertall av de ansatte kan kreve styrerepresen 
tasjon, og velge inntil 1/3 - minst 2 - av styremed
lemmene. Valget skjer d1rekte blant de ansatte. 

Lov e n kre ver ikke bedriftsforsamling. Hvis bedriften 
likevel har det, skjer valgene som beskrevet neden
for ( i en bedrift med mer enn 200 ansatte ). 

Selskaper som har mer enn 200 ansatte : 

Loven krever bedriftsforsamling. Eierne velger sine 
representanter til den på generalforsamlingen til 
aksjon ærene. De ansatte v e lger 1/3 av medlemmene -
min st 4 - direkte blant de ansatte. Bedriftsforsam
lingen velger så styremedlemmene. 

Valgene skjer enten ved flertallsvalg eller ved for
hold stallsvalg, hvis de ansatte krever det. 

Dette er hovedreglene. (1) 

(1) Aksjeloven § 8 og§ 9 , se s.95 bak i heftet. 
Forskriftenes kap. II og kap. III, se s bak i 
heftet. Det gjelder en rekke unntak fra reglene. 
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Fra aksjeeiernes side e r den øver s te myndigheten i 
se ls kapet - styringsretten - utøvet gje n nom general
forsamlingen, som velger eierflerta ll i bedriftssty-
ret di r ekte, eller indire kte via bedri ftsfor s amlingen.(1) 

Styret for valter selskap e t s an li g ge nser. (2) 
Styret ansetter administr er e n d e d irektør. Administre
rend e direktør e r ansvarl ig ov e r f or sty ret for videre 
anse t te l s er o g selskap e t s vir kso mhe t . 

Slik er den for mell e s t yr ingsr e tten ett e r aksje loven. 

Den formelle s aks gan gen i vi k ti ge s a ker e r at a dm.dir. 
og styre t fo rbere der, drøft e r og i nnstille r o verfor 
bedrif t sfor s amlin ge n . s om er det høye s te o rganet i 
bedriftens l e del se . I virke l i ghe te n er sakene alltid 
avgjort før de kommer t il b ed r i f ts f o r samlingen. Saks
behandlin gen i bedriftsforsa mlingen er la gt opp for 
å gi de an s atte inntrykk av at de er med på beslut
ningene. Mens st y ret li k evel må g jennom sakene, er 
bedrifts f orsamlingen bare skue b rød. 

Styrets oppgave 

er altså å forvalte styringsretten f or eierne. Det 
skal ta vare på kapitalen, sør ge for dens videre 
akkumulasjon og sikre dens avkastning . Styret er også 
ansvarlig overfor staten, ved å sørge for at selskapet 
følger offentlige påbud, lov e r, regler og firmaets 
vedtekter. 

Før de ansatte fikk representa s jonsrett, var styre
møtene i store selskaper oft e omgitt av stor taushet. 
Det var vanlig med svært uformell sak sbehandling 
når ik ke store saker var til behandling. I dag er 
dette anderledes. Etter at d e ansatte er kommet inn 
i styrene, er det blitt opprettet en ny type ledelses
gruppe innenfor sjølve bedriftsadministrasjonen,
gjerne kalt "administrasjonsgruppen" eller den dag
li ge ledelsen". Disse organene avklarer viktige saker 
med ei e rn e f ø r sake n e komm e r til styret. 

Den egentlige styreoppgav e n er altså flyttet ut av 
styremøtet som følge av de ansattes representasjon. 
Det de ansatte deltar i, arter seg ofte som en vel
re 9~J\e r t fores ti 11 ing. 

(1) Aksjeloven § 9 -1. 
(2) Aksjeloven § 8-7. 
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Det er imidlertid flere grunner til at det er svært 
vanskelig for eierne og administrasjonen å gjennom
føre dette fullt ut. En rekke uventede saker som 
blir reist på møtet må behandles der og da. I store 
norske industriselskaper er det ofte slik at forskjel
lige eierinteresser er "inne" i selskapet, gjerne 
slik at en gruppe har majoritetsinteresser og en 
annen minoritetsinteresser. Dette er tilfelle i de 
fleste børsnoterte norske industribedrifter. Dermed 
kan det bli uenigheter mellom eierrepresentanter, 
som det blir vanskeligere å avklare på forhånd. Slike 
mot sigelser følger av de grunnleggende konkuranse
forholda på markedet, og vi bør vite å kunne utnytte 
dem til vår fordel. 

Hvem er eierrepresentantene? 

Utfra det vi har sagt om at styret forvalter kapi
talen, er det logisk å vente at representantene for 
eierne hører til toppskiktet innenfor næringslivet. 

Nærmere undersøkelser av hvem som sitter i styrene 
fra eiersiden gir interesante opplysninger: 

- et lite antall personer bekler styrevervene i de 
største selskapene (1) 

- Dette lille antallet personer har mange styreverv i 
forskjellige selskaper 

- administrerende direktører spiller en sentral rolle 
i styrene 

- de fleste representerer andre selskapers eierinter
esser, r eint private aksjeposter dominerer sjeldnere 
idag enn tidligere 

- det samme mønsteret gjelder såvel privat som store 
statlige foretak (2) 

Vi kan trygt være sikre på at eierrepresentantene ikke 
er tilfeldig valgt. I alle større bedrifter kan vi 
gå utifra som e n regel at eierrepresentantene hører 
til det absolutt øverste borgerskapet. Videre at de 
utøver stor innflytelse gjennom s ine forskjellige 
virksomheter utenfor "vår" bedrift også gjennom verv 
i offentlig virksomheter. De har svært høy lønn og 

(1) Maktutredningen referer en tidligere undersøk e l se 
som viser at 857 verv i de største bedriftene var 
fordelt på 290 personer. NOU 82:3, s 148 
(2) Maktutredningen, NOU 1982:3, s 141-156 
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formu e, oq har en helt anne n kulturell bakgrunn enn 
vanlige ansatte o g tillitsvalgt e . 

Det f innes unntak fra denne regelen. Noen toppdirek
tøre r i nor sk næringsliv har avansert fra tillits
mann so l an et. ( 1 ) 

I k on se r n e r med mange da t terb e drif t er er toppdirek
tø re n e o ppta tt my e av s i n a r beidstid med en seiie 
med sty rev erv, ve r v i of f e ntli g e komiteer og utvalg. 
Sty rever v e r i da g l øn n e t fra 10 -20 0 0 0 kr. (2) 
Toppsjefene i st o r ba n k en e , forsikrin gsselskapene 
og hold ingss elsk a pe r le ver st ort s et t det samme livet. 

Motsi gelse r og rollespil l. 

I de flest e t i lfellene stnr eierrepresentantene sammen 
på styremøtene, også nå r de r epre senterer forskjellige 
eier grupper. I sp e sielle s i tuasjoner kan imidlertid 
motsigelsene mellom eiergruppene komme fram. 

I Borregaard blei det i 1 983 va l gt i n n et styre som 
representerer Bergen Bank/ Inv esta - gr upp en (bl.a. 
Norcem), Be rgesen-grupp en, Olav Tho n, Nora-gruppen, 
Orkla, Dyno og sko ge ierne. Represe n ta n t ene intrigerte 
mot hverandre for åpen scene. De ansat tes stemme 
fikk som følge av disse intrigene betydning for valg 
av styreformann (3) Om det får noen betydning for å 
bevare arbeidsplassene på lengere sikt· gjenst~r 
se. Forklarin g en på de åpne motsetning~forholdene 
på eiersiden er åpenbar: Borregaard står foran en 
"omstruktureringU, og er et seiskap med store real
verdier . Stridighetene i Borregaards styre avspeiler 
de enkelte eiergrupp enes kamp om å tilrane seg de 
største verdiene i selskapet: Lilleborg, Stabburet, 
den store kraftstasjonen i Sarpsborg og Kiærs skoger. 

Det gjenstår å se om de ansattes valg i dette eksemp
let vil s vare til forventningene. Det er imidlertid 
lett å forstå at en ansatt styrerepresentant oppe 
i alle disse eierstridighetene burde ha gode mulig
heter til å skaffe informasjoner og vurderinger som 
kan komme de ans att e i b edriften til gode, og gjøre 
dem bedre i stand til å s los s for arbeidsplassene. 

( 1) Direk tør Olaf Bru bakken, formannen i "Brubakken
komiteen" er nettopp et eksempel på det. Han har 
gått gradene fra klubbformann på Norcem/Dalen til 
toppdirektør i Norcem. 
(2) Honorarer på ,opp mot 100 000 er ikke uvanlig i 
n~ringslivet. Jeg kjenner ikke til nærmere undersøkelser 
a0 hv~r store gjennomsnittlige ytelser er. 
(3) birektør Roald Halvorsen i Dyno blei valgt med de 
ansatt es støtte, mot Nora-direktør Onar Onarheim som 
repr e senterte den største aksjegruppen. 
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Eierstridigheter som nevnt i eksemplet over hører 
til sjeldenhetene. Mer vanlig er en type motsigelser 
mellom eierrepresentantene som kommer til uttrykk 
ved rollespill mellom eierrepres entantene. 

Et eksempel: "Bedriften "Byggmonopol A/S eier to 
datterselskaper som er konkurenter, A/S Tradisjon og 
A/S Moderne. Styret i A/S Tradisjon har møte for å 
behandle forslag fra eierne om nedlegging av A/S 
Tradisjon, fordi eierne mener at A/S Moderne kan ta 
over Tradisjons produksjon med større fortjeneste. 
På møtet legger de ansattes representant fram forslag 
fra klubben om utsettelse, slik at man får høve til å 
se resultatene av de siste investeringene i A/S 
Tradisjon. Direktør Stål i Byggmonopol kjører hardt 
ut og avviser all utsettelse. Direktør Solid ser 
imidlertid noe anderledes på saken, og mener at de 
ansattes argumentasjon har mye for seg, selv om -
bevares - resultatene pr. dato ikke er oppløftende. 
Styrets formann, er svært interessert i å få de an
sattes forslag grundig vurdert, og å høre om de har 
nye argumenter som kan bringe nytt inn i saken. 
Diskusjonen blir lang og hard, med møter "på gangen" 
og diverse forslag til "mellomløsninger". Etter 8 
utkjasede timer, beklager adm. dir. Salvesen å måtte 
trekke den konklusjonen at "det ikke er noen veg 
utenom". Direktør Solid beklager enda ste r kere den 
tvangssituasjon "man" er kommet opp i. Han se r ingen 
annen utveg ~nn å stemme for det framlagte forslag 
fra adm. dir." 

IngBn av de oppmøtte direktører røper med et ord at 
vedtak om nedleggelse var fattet i et uformelt møte 
på dir. Salvesens kontor flere dager i forvegen. 

Rollespill som dette kan få de ansattes r e presentanter 
til å føle at de virkelig har vært igjennom et møte 
med utvikling, hvor alle hoder lå i bløt, og hvor 
alle utveier blei undersøkt. Han kan føle at han 
virkelig har deltatt på noe viktig, og følgelig at 
hans egen rolle har vært viktig. Stilen og tonen som 
eierrepresentantene slår an kan få han til å føle 
et personlig forhold til direktørene Salvesen, Solid 
oq Stål. Ofte. blir han dus med dem, og p å "fornavn". 

Lite kan han an~ a t rollespillet er e t skuespill fra 
ende til annen. Ikke nødvendigvis regissert i detalj 
på forhånd, men et spill som direktørene er igjennom 
så ofte at det for dem er rutine. 
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Den personlige herskerteknikken. 

I alt styrearbeide går det et grunnleggende skille 
mellom eiersiden og de ansatte i styret. Dette skillet 
vil prege alt som skjer, enten vi ønsker det eller 
ikke. Sjølsagt kan interessene falle sammen, men 
som oftest gjør de det ikke. Eierne kjenner skillet 
svært godt, og bruker det meget bevisst, som i rolle
spillet over. Rollespillets funksjon er å dekke over 
dette virkelige skillet. Mange dyktige bedriftsledere 
har utviklet rollespillet til virkelig skuespiller
kunst, basert på en skarp analyse av personlighets
trekk hos de ansattes representanter. 

"Direktør Brusstad er den egentlige strateg i konsernet 
A/S Bygqmonopol. Han har vært med firmaet fra starten, 
og har personlig Ansatt alle sine direktører. Disse 
er alle klar over rangeringsliste i firmaet. Ingen 
av dem er helt sikre på direktør Brusstads gjøren og 
laden. Grunnen til det er følgende: Brusstad har en 
lei tendens til å sparke viseadministrerende direktør 
når de blir litt for pågåehde i "klatringen" mot 
toppen i firmaet. Han sparker gjerne 1 annenhvert 
år. Det er blitt noen av dem etterhvert. Og når 
Brusstad sparker noen, da sparker han dem helt ut 
og helt ned. Brusstad gjør også noe annet som virke
lig er et problem for direktørene på 2. og 3. benk. 
Han er ikke redd for å ta sine direktører i skole 
for åpen scene, når han finner det for godt. Og det 
skjGr med jevne mellomrom, også i nærvær av tillts
menn, Det er det absolutt mest ubehagelige junior
direktørene kan tenke seg: Å bli tatt i skole når 
tillitsmenn eller andre ansatte er tilstede, de samme 
tillitsmenn som de sjøl må hanskes med på lavere 
plan seinere. 

Adm. dir. Salvesen er begynt å skjønne teknikken. 
Den egentlige hensikten med den er Brusstads ønske 
om å ha personlig tillit fra nettopp disse tillits
mennene. Når Brusstad omtaler direktør Stål som " 
"Klodvik" ovenfor de ansattes styrerepresentant, 
ønsker han egentlig å styrke sitt personlige forhold 
til styrerepresentanten, som en rettferdig allfader 
i huset. Mens Stål ikke forstår dette, og reagerer 
med å bite i seg sinnet på sin litt "tun~e" måte, 
har Salvesen allerede startet med å bruke den samme 
teknikken sjøl. 

Brusstad har klart å få et personlig rykte blant 
de ansatte som en tøff, åpenhjertid, hard men ærlig 
sjef. En man kan ta saken "rett over bordet med". 
Brusstads stil er helt gjennomført. Han er ikke redd 
for å svinge et glass med tillitsmenn på festen etter 
møtet i konsernutvalget. Han går heller ikke av veien 
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for å betro seg på tomannshånd i de sm å timer til 
den samme tillitsmann om det siste på firmaets rykte
børs ••• Dette er noe den pertentlige Salvesen så 
absolutt ikke fikser. Her slutt er hans evne til rolle-
spill, på tross av 700 000 i lønn. Han tar seg til- - ~ ~ 
bake til 11 Asen 11 al~ør d e t første glass. 

Direktør Solid er den enes te av direktørene som virk
elig klarer å følge opp Brusstads teknikk: han har 
sjøl vært tillitsmann. Han føler et ster kt kulturelt 
skill e mellom seg og Salvesen." 

Administrasjonen og administrerende direktør. 

Alle konflikter, 'stridigheter og uenigheter i styret 
er imidlertid i kk e uttrykk for rollespill. Et utall 
av virkelige motsigelser eksisterer innenfor ledelsen 
av a lle bedrifter. Det må være en viktig sak for 
oss å studere motsigelser og om mulig forsøke å gripe 
inn i dem. 

I alle bedrifter er det et spenningsforhold mellom 
ulike avdelinger og disse avdelingenes sjefer. Øko
nomiavdelingen er aldri fornøyd med rutinen ~ material
administrasjonen. Dessuten mener økonomiavdelingen 
at utvikl.avdelingen tar altfor lite hen sy n til mark
edets ønsker når det gjelder produktutforming. Drifts
avdelingen li gg er i mer eller mindre permanent krig 
med salgsavdelingen, som aldri kommer i tide med 
salgsrapporten e for at kjøreplanen skal bli riktig. 
Vedlikeholdsavdelingen mener at ma terialadministra
sjonen bør le gges n e d, fordi alle bestillinger til 
vedlikehold ska l gå igjennom d en, istedenfor direkte 
fra vedlikehold. Det betyr dager ekstra å vente. 
Driftsavdelingen er dessuten sure på personalavdelingen, 
som lager omstendelige rutiner ved ansettelser og 
oppsige s ser. Kvalitetsavdelingen skyter alle på, 
for de lytte r ikke på gode råd fra noen, men lager 
håpløse skjemaer om produktfeil som ingen forstår. 
osv. osv. 

Dette er no en f å eksempler på mot se tning s forhold 
inna d i bed ri ften. Felles for d e m er at de oppstår 
som følge av måten produksjonen og administrasjon e n 
er organisert på. De gir seg uttrykk i frustrasjoner 
og stadige kivinger mellom avdelingene og de personene 
som fors øk er å lede dem. 

I tillegg til s truktu1relle motsigelser so m nevnt over, 
er alle bedriftsadmi ~istrasjoner og ledelser fulle 
av personmot s igelser~ Personmotsigelser kan skrive 
seg fra s tridigheter mellom avdelinger. I tillegg 
har vi reine personmotsigelser. Systemet oppmuntrer 
til "klatring". Noen klatrer bedre enn a ndre. ~en 
"går over lik" og ofrer hva som helst for å nå toppen. 
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Det øvre skiktet og mellomskiktet i funksjonær-
staben har ikke fellesskapet s om en klubb kan skape. 
Der er det konkurrans en s om e r det dominerende. Slik 
må de t nødvendigvis vær e for d i be driftsledelsen ønsker 
et system med utvelg else a v " d e beste". Vi må heller 
ikke glemme at de høy este funksjo nærene har indivi
duell l ønn og man ge i n d iv idu e l l e privilegier , som 
f.eks. fri bil og bensi n, f r i telefon, utenlandsreiser, 
billige l å n fra bedr if ten, alt av henge g av hans gode 
og hø yst in di vidue lle f orho ld t il Adm.dir. Vi skriver 

"hans", for svært få toppfunksjonær e r er kv inner. 
Denne mannsdo mi nans e n g i r o gs å opp hav ti l kjønnsp ress 
fr a menn mot kv innel ige an s atte på lavere plan, og 

l følgelig et viss t konku r a n se forhold rfj,e llom menn. 
Le.. Oll! n d\ it,~,tv{ . l,J k~ ~ l ~ 1,øv1. c-1-, ~ ~ 

~Adminis~ rasjonsgruppen og øvrige toppsjefer i A/5 
Tradisjon var uenige om årsake n til salgsnedgangen. 
Utfra en teori om a t bedriften ikke k larte å fange 
opp nye tendenser i m~rked e t , mente driftssjefen 
at det måtte være en god ide å invitere et konsulent
fir ma til å analyser e bedr ift en s ad ministrasjon. 
Driftssjefen mente at hov edprob lemen e lå i salgsav
delingen og utviklingsavdel i ngen. 

Konsulentfirmaet Industrianalyse A/S blei i all still
het invitert til å an a lys ere 14 av firmaets sjefer, 
som en b egy nnelse. Stillheten var ønsket for å unngå 
at klubben sk ulle få n yss i sa ken, og for at ikke 
aviser og konkurrenter skulle gjøre problemene større 
enn de var. 

Etter to ukers in tervjuer på bedriften utarbeidet 
konsulentfirmaet en konfidensiell forrapport til 
Adm.dir. med hovedsyn sp unkter om situasjonen: 

"Selskap ets ledergruppe er splittet i synet på en 
lang rekke aktuelle driftsproblemer,.Det synes å være 
tildels sterke motsetninger som grenser til skadelige 
konflikter •••. uenighet i ledergruppen avspe iler 
seg i dårlig samarbeid nedover i organisasjonen ..•• 
behov for en grundig drøftelse av nåsituasjonen med 
sikte på å bli enige om hvilk e s trategier som skal 
følges fremover •••• innarb e ide en lede rf orm med mer 
målorientering, .••• realistisk målsetting og krav om 
oppfylling av målen e •••• 

Selskapet s organisasjonsstruktur er uklar på en rekke 
områder •.•• Det er behov for en revurdering av ad
minis t rerende direktørs kontrollspenn med sikte på å 
få etabl ert en mindre, mer samsnakket og mer hand
lingsdyktig direksjon •.•. Av del ingsstrukturen under 
direktørnivået synes altfor oppdelt .••• Det interne 
miljø virker noe "betenf", idet vi har en følelse 
av at flere burde snakke mer "til hverandre" enn 
"om hverandre".Her er behov for å rydde opp i en del 
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uheldige forhold. Vi tror også her er behov for å 
innarbeide lederstil og lederholdninger som utvikler 
tillit til hverandre og gjennsidig respekt for hver-
andre •.•.•. 

•.•• Det er til tider direkte kontakt mellom styre
representanter og bedriftens tillitsmenn. Dette kan 
virke uheldig undergravende på Tradisjons ledelse .••• 
Strate gien m.h.t. om A/S Tradisjon skal etablere 
egne selskaper eller bruke importører i utenlands
markedene er uklar og blir tildels overstyrt av 
A/S Byggmonopol •.•• Det er uenighet i administrasjons
gruppen om internasjonaliseringen .••• Det hersker 
usikkerhet om og i hvilken grad Byggmonopol A/5 
skal/kan overstyre beslutninger i A/5 Tradisjons 
organer •••• Vi har usikkerhet, uklarhet og uenighet 
både når det gjelder produkt/markedsstrategier og 
lokal iser in gsstra te gi er ••••• " 

Dette var en del av analysen til konsulentfirmaet. 
Hovedkonklusjonen var forslag om radikal forenkling 
av ledelsen, sammenslåing av flere avdelinger og 
effektivisering av administrasjonen på topplan. 
Flere direktører og undersjefer blei utsatt for skarp 
kritikk. 

Resultatet var at konsulentrapporten blei lagt i 
en s kuff, oq avtalen med konsulentfirmaet ble sagt 
o p p . s t y I' e r e p r () s ø n t an t en for d e an sat t e {<)]. o q j o ];' t fl· i t r .-1· ~
kjent med rapporten, og forlangte med henvisning 
til aksjeloven å få den utlevert. Det skjedde etter 
en masse om og me~. Det skulle være unødvendig å 
føye til at rapporten inneholdt nyttige informasjoner 
for klubben . ....... 

De fleste tillitsmenn med kjennskap til administra-
s j on en i si n b ed r i f t v i l k j en n e se g i g j en fr a d en ye-:1..- 1 f:-4Z~ 
analysen som er gjengitt ovRr.~ er nokså typiske P 
for en større bedri'lt-t ···som iki<e ·.:driver i skjermet 
sektof~ I størr~ eller mindre grad eksisterer slike 
motsigelser. Det er opp til tillitsmennene og klubben 
å nøste dem opp og å utnytte dem til sine medlemmers 
beste. 

Klubben må være istand til sjøl å kunne analysere 
slike motsigelser, og ta standpunkt til dem. Klubben 
er ikke tjent med å ha en bølle som driftssjef, eller 
en fabrikksjef som ikke kan forskjell på en fast
nøkkel og en skiftnøkkel. Klubben og styrerepresen
tanten for de ansatte må ikke være redd for å rydde 
opp i slike forhold. I den grad det er fellesinteres
ser med e ierne i at så skjer, så bør sjølsagt klubben 
ta kontakt med eierne. 
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Mot sigelse r i admini s tra s jonen vil sv ært ofte avsløre 
forhold som eierne og de a nsa tte er s vært uenige om. 

" St yre rep rese n tan ten i A/S Tradisjon registrerte 
misn ø ye f ra in geniør Sløv med at driftssjef Bølle 
hadd e fAtt mye fi ne re bil av bedr iften enn han. Etter 
en del un d ersø kel ser, viste de t seg at det eksisterte 
en omfattende or dning med b i lg odtgjørelse. De ansat
tes styr e re pre sen t ant gikk til økonomidirektøren og 
fo r langte å få e n l is te over hvilke personer ved 
bedri f ten som had d e or dningen. 
Førs t ette r ma n ge protester blei lista utlevert da 
Styrerepresen t a nt en t r u e t me d a ksjeloven. Så forlangte 
han ~ få b e drif te n~bud sj e t t med oversikter over sa~ -
lige konti, Et t e r en del arbei de kom han fram til 
at tilsa mmen 1 , 7 mill.kroner de t å ret var fordelt 
som bilgodtgjørelse for 10 av fi rmaet s toppsjefer. 
Beløpene va r kam uf l er t på e n rekke forskjellige konti 
og var i reali t e t en skjul t lønn. Opplysningene kom 
godt med ved lønnsforhandlingene kort tid etterpå. 
Klubbens medlemmer hadde 15ten fo rst~ else for bedrift
ens argumenter b:il nwd e r-8 s jo.n, n.3r s ~ s tore beløp 
kunne tas ut som privilegier til s j e fe r som allerede 
ha dde over t oo 000 i lønn. Bedrif te n ble svar skyldig." 

I eksemplet over var e i erne ikke villige til å 
støtte kravet fra de ansatte om å avvikle ordningen. 
Ei e rne, direktørene i Byggmonopol A/S, nøt godt av 
til sva rende ordninger i konsernadministrasjonen, og 
kunne ikke godt kutte ordningen for sine direktør
kol leger i A/S Tradi s jon ute n at det o gså fikk konse
kvens er for dem sjøl. Hulheten i deres argumenta s jon 
for lønns moderasjon fra de vanlige ansatte på gulvet 
bl e i im id ler tid klar for alle. De t "vir kelige" 
skillet kom godt f ram. Om klubben da var istand til 
å utnytte denne e rk jenn e l se n av de virkelige forhold
ene v ed bed riften, var opp t il medlemmene. 

Det s kal føy es til at slike bilordninger som nevnt 
i eksempelet over er vanlige i norsk næringsliv. 
De eks i st erer nok ved din bedrift også, hvis du 
kikker litt nærm ere etter .•.• 

"Morgengave"-effekten. 

Je g har nevnt noen eksempler p~ uenigh e ter og mot
sigel ser innad i selskapets ledelse eller i admini
strasjonen som lar seg utnytte i de ansattes interes
ser. En spesiell typ e mo t sigelse oppstår hver gang 
en ny to pp sj e f skal ansettes, når en n y styreformann 
tiltr er, når e n ny e i ergru ppe overtar etter en annen, 
eller n ~r de t skjer hendinger med bedriften som er 
av spesielt sto r b et ydning for eierne. Da oppstår 
"mor gengave"-effekten. 
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Morgengave var påskjønnelser som de gamle ~ 
kongene ga til landeierne og de rike borgerne som 
takk for at de valgte han til konge. Morgengaver 
blei gitt for å understreke kon ge ns vilje til å ta 
hensyn til sine (rikeste) undersåtters behov og øns-
ker. -(?-1- ~-

En liknende effekt oppstår når en ny adm.dir. blir 
ansatt. Da er han opptatt av å få en god start ved 
bedriften, understreke at han respekterer eksister
ende avtaler og ordninger osv. De ansattes styrere
presentanter bør ved et slikt høve sørge for at det 
blir 11 e dt.att e n 

Instruks for administr~rende direktør 

som omhandler ad~.dir.s forhold til eierne, bedriften 
og de ansatte. I denne instruksen må "morgengavens" 
ned på papiret • . I en slik instruks kan det i og for 
seg stå hva som helst som det er mulig å få eierens 
representanter med på. Særlig er det viktig å få 
med forhold av langsiktig betydning for de ansatte. 

Under følger et eksempel på en slik instruks ( i 
dette tilfelle tatt inn som punkt i en styreproto
koll): 

"Sak 3. Eventuell ansettelse av adm.dir. 

Styret diskuterte de forskjellige aktuelle kandidater. 
Det blei enighet om at firmaet var best tjent med 
en enstemmig ansettelse. I tilknytning til ansettel
sen, vedtok styret enstemmig følgende instruks for 
stillingen: 

1. FORHOLDET MELLOM A/S TRADISJON OG 
A/S BYGGMONOPOL. 

adm.dir. skal utføre sine plikter ved å ivareta ~ 

A/5 Tradisjons økonomiske bg administrative selv
stendighet i forhold til A/5 Byggmonopol. 
A/S Byggmonopol skal bare gjøre sine interesser gjeld
ende gjennom styret og bedriftsforsamling. 

2. FORHOLDET ADM.DIR.-STYRETS FORMANN 
Kontakten mellom styreformannen og adm.dir. skal 
normalt skje innenfor rammene av møtene i styret og 
bedriftsforsamling. I den grad slik kontakt skjer 
utenfor disse rammene, blir øvrige medlemmer av styr
et å informere. 
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3. MØTERETT I STYRET 
Den eksisterende ordning med at adm.dir. møter på 
styremøte ne for administrasjonen blir beholdt, på 
lin je med ordningen med møterett for varamann for 
styremedlemmene for de ansatte. 

4 . FORHOLDET TIL DE ANSATTE OG DERES ORGANISASJONER 
Be drif t ens ledelse skal a r beide for å skape et godt 
sammarb e ide med de ans a t t es t illitsvalgte. Innen 
3 mnd. skal bedriftsledelsen legge frem et forslag 
for de ansattes organisasjoner om mulig deltakelse 
i bedriftens administrasjonsgruppe. Styremedlemmer 
har innsynsrett i bedriften . 

5. NYANSETTELS ER PA TOP PLAN 
Ve d ansette l ser av topp-personale (direktører, fab
rikksjefer, salgs- økonomi-, personal. og driftstek
niske sjefer) skal styret og de ansattes organisa
sjoner orienters om personvalg før bindende beslut
nin g om ansettelser treffe s , slik at berettigede 
synspunkter kan bli tatt hensyn til. 

6. NY STRUKTUR FOR BEDRIFTENS LEDELSE 
Adm.dir. skal snarest foreta en g rundi g vurdering 
av bedriftens ledelse, Innen 3 mnd. legge frem et 
forslag om forenkling og effektivisering, som spesielt 
vurderer en felles ledelse for drifts- teknisk~ 

utvikling- og m.a.~vdelingen. 

7. ALDERSGREN SE 
Aldersgrensen for adm.dir. fastsettes til 60 år, 
med mindre det er enstemmighet i styret om å gjøre 
den lovbestemte aldersgrense g jeldende. Etterfølger 
blir å finne utenfor A/5 Tradisjon og A/5 Bygg
monopol." 

Instruksen over inneholder saker som de ansatte har 
nyttet høve til å få igjennom, og som kan få viss 
betydning. Det gjelder f.eks. møterett for de ansat
tes varamann (4), mulighet for de ansatte til å på
virke ansettelser av toppsjefer (5), mulighet for 

IJMr;7de ansatte til å fjerne adm.dir. ved 60-årsgrensa 
- (7), mulighet til å overvåke kommunikasjonen mellom 

bedriften og konsernet (1 og 2), samt en understrek
nin g av den formelle innsynsretten som aksjeloven 
gir (4). Felles for alle disse punktene er at de 

· gir visse muligheter hvis de blir effektivt utnyttet. 
For eierne betyr disse punktene små konsesjoner som 
uttrykk for velvilje i forbindelse med ansettelsen. 
En slik instruks kan selvsagt også inneholde andre 
ting som angår styret -adm.dir-de ansatte. Legg merke 
til at instruksen avgrenser adm.dirs handlefrihet, 
uten å redusere hans - ansvar for det som skjer over
for styret. 
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Innstruksen er tatt inn som del av styreprotokollen, 
og m~ selvsagt gjøres kjent for vanlige medlemmer i 
klubben. 

P~ samme m~te kan det vedtas egne instrukser for 
styr e formannen og for styret, som kommer i tillegg 
til bestemmelsene i aksjeloven. 

Instruks for adm.dir, for styrets formann og e vt. 
for styret kan vi i noen grad få innflytelse på 
utformingen av hvis vi nytter høvet ved nyansettelser, 
personutskiftinger o.l. Slike instrukser kan gjøre 
det daglige styrearbeide noe enklere. Styret kan 
imidlertid på hvilket som helst tidspunkt omgjøre 
tidligere vedtak. Eierflertallet kan derfor annulere 
slike instrukser hvis de ønsker det~ ~ Vil~ ~2Jt· , ~ ~ 

J~~ l 

Firmavedtektene. Ck/v- ~ ~ " 

Aksj el oven fasts et ter at det skal opprettes firma
vedtekter. (1) F irmavedtektene setter sammen med 
aksjelovens øvrige bestemmelser viktige begrensninger 
for styrets virksomhet. Vi skal derfor avslutte dette 
kapitlet om bedriftens styre med vedtektene. 

En nyvalgt styrerepresentant kommer ikke utenom å 
skaffe seg oversikt over bedriftens vedtekter, for 
å f~ et innblikk i de grunnleggende eierforholdene 
og utviklingen av dem. I følge aksjeloven skal ved
tektene so m et minimum inneholde opplysninger om 
selskapets formål, aksjekapitalen, aksjenens på
lydende, men kan også inneholde svært detaljerte 
bestemmelser om f.eks. generalforsamlingen, om retten 
til å tegne for firmaet, om vedtaksførhet i selskapets 
organer, om tjenestetid for tillitsmenn i bedriftens 
organer, forskjellige forhold vedrørende selskapets 
aksjer osv. 

Vedtekter og alle endringer av vedtektene er innmeld
ingspliktige til handelsregisteret. I handelsregist
eret vil en tillitsmann finne samtlige vedtekter for 
selskapet tilbake til stiftelsen. I praksis betyr 
det at han vil få en nøyaktig oversikt over egen
kapitalbevegelser, over hvilke personer som har vært 
nøkkelpersoner i ledelsen, og en rekke andre opp
lysninger. Hvi s han skaffer seg vedtektene for sel
skapet og for andre selskaper eierne er viklet inn 
i, for moder- og datterselskaper og for selskaper 
som er leverandører, forhandlere eller distributører 
for en periode på f.eks. 30 år tilbake, så vil han 
finne en sann flora av opplysninger, Han vil sikkert 
oppdage ukjente selskaper, og at selskapene har av
løst hverandre som eierselskaper, at bygninger er 

1 
§ 2-2 
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eierselskaper, at små og bes k jedne butikker eier store 
fabrikker osv. Slike endringer avspeiler hvordan de 
re e ll e eierne har mikset fram og tilbake for å slippe 
skatt , for å unngå arveavgift er , manøvrere unna for
skjellige regler og bestemmelser osv. 

Problem e t kan være å kl are å nøste opp hva som ligger 
bak de forskje l li ge ved t e ktsendringene. En måte å 
gjøre dette på ka n være å s e tte seg ned med bedriftens 
styreprotokol l er og protokoller fra generalforsamlingen, 
aksjonærenes å rsmøt~ -, so~ fastsetter firmavedtektene. 

Protokollene fra bedriftens styremøter vil gi den 
nyvalgte repres entante n for de ansatte en lang rekke 
opplysninger s om er hel t nødvendi ge for at han skal 
kunne skjø tt e sitt verv til medlemmenes beste. Noe 
av det første han bør gjøre er å lese igjennom det 
som finnes av protokoller. Vi skal i et seinere kapit
tel komme nærmere inn på hvordan arbeidet med pro
tokollene bør foregå. 

Vi har nå sett på noen grunnleggende t rekk ved bed
riftens styre og arbeide i det. I r ekk efølge skal 
vi nå ta for oss hvordan valgene til bedriftsfg~~~~
ling og styre bør f oregå, hvordan vi bør opptre i 
tilknytning til sjølve styremøtet og hvordan vi kan 
forberede oss. 

.splas- · 

"r også at f ~cLLESS ,e. Med «mar.u 
a:rl:;·i::a~g~=~e~:e~.,~J· øpekr· 

' som også forsøk",·_ i!årA ~ 
samfunnsme~t lanfl~· ·· · · · 
id::~; :~~~~m \ologi og u tvi~ 
det ikke Ykk ID' 

;nn:ae~~tdterinif't sentraliserj· . 'et og . , · · 
,~~-ts idt'"nadene ble oppfatt1(onkurran! 

.. ~ mistUiit av et enstem • • 
1 .~urykJJsstyre. saken blaDSiennde 

"lorgr tatt opP til ,. .. · 

o---Co.,~k" ""=""V dekr"~Y tnformas]· --.r--=- ~ - 22-23 prr'- '-
~=;;:!""~ '-l~ -' .. r rette ald b •d .d 
~ ..-- -~.§ "e~ag~r ei - eser 
,-." l!. ... '- s ... ··-· .. . - ~ - ~ 
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Kap. 4 

VALG TIL BEDRIWTSFORSAMLING OG STYRE 

I vanlige selskapet med mere enn 200 ansatte velges 
styret av bedriftsforsamlingen. For å sikre de ansatte 
representasjon i styret er det viktig at valgene 
til bedriftsforsamlingen skjeh etter et bestemt opp
legg. I bedrifter med mellom ~ O og 200 ansatte krever 
ikke loven bedriftsforsamling. Den krever heller 
ikke at de ansatte skal ha representasjon i styret. 
Hvis de fremmer et slikt krav, skal valgene av de 
ansattes representanter skje på samme måte som til 
bedriftsforsamlingen. 

Forskriftene med detaljerte regler for valg, valg
styrer, frister og framgangsmåter er gjengitt som 
helhet på side 113 til 118 i dette heftet. 

Valg til bedriftsforsamling 

Loven og forskriftene har regler om hvordan valgene 
blant de ansatte skal foregå. Loven skiller mellom 
eiere og ansatte. 

Eierne velger sine representanter til bedriftsfor
samlingen på generalforsamlingen~ mens de ansattes 
representanter velges ved direkte valg blant de an
satte. 

I bedriftene er det imidlertid slik at skillet mellom 
axbeid og kapital ikke følger skillet mellom ansatte 
og eiere. En del av de ansatte opptrer ikke som an
satte men som eiere. Vi snakker her om personene i 
bedriftsledelsen, som deltar i valgene på linje 
med ansatte på gulvet. Fordi toppfunksjonærene ikke 
har karantene i slike valg, kan vi oppleve at de 
ansatte blir utmanøvrert. 

Bildet kan bli ennå vanskeligere fordi de ansatte 
seg i mellom nesten alltid er splittet i forskjellige 
organisasjoner. En vanlig storindustribedrift vil 
f.eks. ha en LO-klubb for produksjonsarbeiderne, 
noen formenn vil være i NFATF (Norsk Forbund for 
Tekniske Funksjonærer tilsluttet LO), noen i YS 
(Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund), ingeniørene 
kan være delt mellom NFATF og NITO (Norges Inoeniør
organisasjon, tilsluttet Akademikernes F.ell:e"sorganisa
sjon AF), kontorpersonalet delvis i HK, delvis i YS. 
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Vi må altså være forberedt på at eierne vil forsøke 
å utmanøvrere klubben ved hjelp av enkeltpersoner 
i administrasjonen som er lojal e mot eierne og å 
utnytte splittelsen mellom de ansatte. Det er heller 
ikke uva n lig at en "populær" personlighet i bedrifts
ledelsen dukker opp som fEi iT d m3 1=~ kandidat ved valget 9 

i håp o m a t han kan samle s å mange stemmer at en 
annen person fra gulvet ikke blir valgt. 

For å motvirke slike forsøk må klubben samle de an
satte rundt felles forslag. Førs t bør klubben nomi
ner e kandidater blant sine egne. Deretter bør klubben 
forhandle seg fram til e t felles listeforslag sammen 
med øvrige organisasjone r som det er mulig å samar
beide med. Sa mtlige foresl å tte kandidater på denne 
felles lista må skrive under på at de vil forplikte 
seg til å støtte klubbens kandidate r i styrevalget, 
når dette skal crpp til behandling i bedriftsforsam
lingen. Bedriftsforsamlingen skal ha minst 12 med
lemmer, av disse minst 4 på valg. Målet må være at 
alle disse kommer fra den felles lista, og at bedrifts
ledelsen ikke får en av "sine " inn blant de 4. Valget 
blant de ansatte skjer først e tt er en nomi nasjons
runde, hvor alle kan foreslå kandida t er. Under denne 
nominasjons~ ·e·r., 9et· viktig• ,at- klubbens- medlemme r 
ikke foreslår fl .ere kandidater enn f~lleslista, slik 
at ikke klubbens medlemmer sprer sine stemmer. For 
at dette skal gå, forutsettes det at klubben klarer 
å finne fram til kandidater på en demokratisk måte. 

Klubben må kreve at alle kandidate r på felleslista 
skriver under på at de vil kreve forholdstallsvalg 
i valget til styret . Dette bør være en betingelse for 
å stå på lista. 

Styrevalget 

Styrevalg~t skjer i en bedrift med bedriftsforsamling 
på møtet i bedriftsforsamlingen. I det opprinnelige 
forslaget til loven skulle styrevalget skje ved al
minnelig flertallsvalg. Det ville i praksis bety 
at bedriftens representanter (minst 8 av de 12) 
kunne hindre de ansattes representanter i å komme 
inn i styret, eller påvirke personvalget. Under Stor
tingsbehandlingen kom det derfor in n en viktig bestem
melse om at styrevalget kan skje ved forholdstalls
valg, hvis 1/3 av medlemmene i bedriftsforsamlingen 
krever det. 
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Forutsetter vi at de 4 som er valgt til bedriftsfor
samlingen for de ansatte pA forhAnd har forpliktet 
seg til a) A kreve forhnldstallsvalg og b) til A 
stemme på felleslistas kandidater til styret, så 
vil klubbens (felleslistas) representanter med vara
menn bli valgt. (1) 

Har bedriften mellom ~ O og 200 ansatte skal valget 
til styret av de an satt es representanter skje ved dir
ekte valg. Fordi de ansatte ved en slik bedrift ikke 
automatisk har krav pA styrerepresentanter, må de 
først kreve dette. Klubben bør deretter forsøke å 
etablere fellesliste med andre organisasjoner så 
langt det er mulig, og sørge for at klubbens liste 
på forhånd er satt opp internt i klubben på demokra-
tisk vis. Minst 10 av klubbens medlemmer mA så skrift- e 
l ig kr eve fOr hold sta l l sval g. "(T)- ' 

(1) Ved forholdstallsvalg stilles det opp lister 
over kandidater i samme antall som det som skal 
velges. Det er antall listestemmer som teller. Kan
didatene velges i den rekkefølgen de er ført opp. 
Listestemmene deles på riktig delingstall (1 ,4 
3,5,7,9osv. i direktevalg til styret og bedrifts
forsamlingea.) Den lista får representanten som har 
høyest tall ved første, andre, tredje osv. deling. 
Når bedriftsforsamlinga velger styret, skal spesi
elle delin~stall brukes (1 ,4 3,5,7,9_,.9,9, 13,13,9 
17, 17,9 •• ). Se forskriftene§ 14, § 28 og§ 34. 
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Kap . 5 

DET DAGLIGE STYREARBEIDET 

For mang e styrerepresentanter be~tår styrearbeidet 
bare a v s t yremøter og for b eredelser til møtene. Den 
tida som blir bru k t til dette arbeidet blir altfor 
knapp. På styremøtene er eiernes representanter all
tid bedre orientert både om de aktuel l e sakene og 
om den generelle situasj onen . ~r ~ det være 
slik? 

Bruk av tid . 

En styrerepresentant for de ansatte er utsatt for 
sterkt pr e ss fra bedriftsledelsen hvis han/hun har 
sin daglige arbeidsplass på gulvet. Det er en daglig 
kamp om bruk av tid til tillitsmannsarbeide. I mange 
bedrifter deler bedriftsledels en ut " k voter" av så 
og så mange timer pr. år s~m kao b r uk es til tillits
mannsarbeide. 

Bedriftsledelsen ve i t også å spille på misnøye hos 
klubbens medlemmer med at tillitsmennene ikke er i 
arbeide men istedet tilbringer tida si på kontorer. 
Det kan være vanskelig for en styrerepresentant å 
vinne støtte hos medlemmenE!~ -for at det han gjør er 
nødvendi g . 

Slike problemer finns det ingen enkel løsning på. 
De hen ger sam me n me d det vi to k opp innledningsvis, 
om hvor vikti g det er å a k tivisere klubbens medlemmer. 
Hvor ofte har ikke me dlemmer i fagbevegelsen opplevd 
at tillit s menn er bli tt så "dyktige" at de har job
b et serJ "ov r~ r bordet" oq inn i pGrsonalavdelingen? 
Eller at de på ann e n måt e har brukt sitt tillitsmanns
arbeide som springbrett for p e rsonlig karriere? 

Den første forutsteningen for å få medlemmenes aktive 
støtte for at styrerepresentanter må bruke nødvendig 
tid for å skjøtte sitt verv til medlemmenes beste, 
er at vi annerkjenner problemet. Hele poenget med 
dette arbeidet er medlemmenes beste. Informasjon og 
diskusjon om hva tida går til, og hva sakene dreier 
seg om, er helt nødvendig. Som oftest bør dette skje 
på gruppemøter og klubbmøter. 

Har vi medlemmene i ryggen, vil problemene med bed
riftsledelsen bli mindre. Vi vil kunne henvise til 
intensjonene i aksjelov en . Tvister om dette bør vi 

www.larsborgersrud.no



- 35 -

ikke være redde for å ta både den juridiske vegen 
via LOs juridiske kontor til Bedriftsdemokratinemda(1) 
og forhandlingsvegen. 

Hvis bedriftsledelsen og eierne får medhold i saker 
som betyr innskrenking av bruk av tid til styrear
beide~ så vil det være skudd for baugen for hele 
ordningen, og svekke troverdigheten til de som snakker 
om medbestemmelse. Det er liten grunn til å tro at 
arbeidsgiverne ønsker ~n ~lik utvikling. 

Honorar og privilegier. 

Som styrerepresentant vil du få et honorar på 
10-12000 pr. år eller høyere (brutto). Som medlem 
av bedriftsforsamlingen et noe lavere beløp. Etter 
mitt syn bør slike honorarer betales inn i klubbkassa. 
Sjøl om ligningsmyndighet~ne ikke godtar det, bør 
du insistere på at beløpet kan gis i helhet (brutto
beløpet) til klubbkassa. Godtar de det ikke, må du 
passe på at du setter av et beløp til skatt før du 
betaler det øvrige til klubbkassa. 

Som styrerepresentant vil du kanskje få andre "gaver". 
Det kan f.eks. være ei flaske whiskey til jul. Fri 
reise til Mallorca. Hvis det er en offentlig bedrift 
vil du antakelig få offentlige "gaver" · som frikort 
på tog, fly, t-bane osv. l?e.vtG-v crt L h.u_._.~, ~ 

Etter mitt syn må vi ha en prins i piell holdning til 
slike ytelser. Vi er imot dem, og går imot at de 
gjelder for noen i det hele tatt-. Medlemmene skal 
vite at vi er ukorrupte. Ikke utfra hva som lønner 
seg, men av prinsipp. I de fleste bedrifter er slike 
ytelser satt isystem. Det er ingen klar overgang 
mellom julegratiale ror de få i ledelsen og en rund
håndet bilgodtgjørelse for de samme. For bedriften 
er det her snakk om skjulte lønnsgodtgjørelser av 
betydelig størrelse. Vår frihet til å ta opp forbruket 
av faste kostnader i ledelsen av bedriften blir f.eks. 
betydelig redusert hvis vi sjøl tar imot av samme 
posen. 

(1) Etter forskriftenes§ 5 kan bedriften søke unn
tak fra forskriftenes regler. Bedriftsdemokratinemda 
er opprettet for å behandle slike søknader, samt 
andre tvister om reglene, som valg, valgbarhet osv. 
Dm vilkårene for nemdas virksomhet se § 5. I nemda 
er LO representert med 2 av 7 medlemmer. Adressen 
til nemda er: 
Bedriftsdemokratinemda, Kommunal og arbeidsdeparte-
mentet, boks 8112, Oslo-dep., Oslo 1. F o-y rJTct_ {l;.,-t{> t~ l i.f . - - . , 
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Hva da med de utgiftene vi faktisk har? Det er mye 
mere reinslig at en styrerepresentant tar opp med 
kl ubbstyre og klubbk2ssa for å få refundert utgifter 
i f or bindelse med vervet som representant. Hvis det 
er tapt arbeidsfortjeneste med i bildet, bør det 
også kunne dekk es . Ellers ber det være et krav at 
styrer epr e sentanten får anledning til å utøve sitt 
verv i arbeids t ida, og at ~ har sin lønn han som 
de øvrige i sty r e t . ~ 

Hvis vi har en slik holdning til honorarer ol. legger 
vi et gr unnla g fo r tj.l l it fr a dn ø vri ge ansatte som 
vil være sv ært vikt ig i det v i dere arbeidet som styre
representant. Fo r ekse mp e l er det viktig at de van
lige ansatt e f år forst å else f or og støtter opp kravet 
om å få nø dvendig tid innafor arbeidstida til styre
arbeidet. 

Daglig informasjon. 

En viktig del av den nødvendige tida til styrearbeide 
går med til å skaffe seg informasjon om bedriften 
og bransjen, og å sette seg inn i de n informasjonen. 

Viktigste kilde er det tilgjengelige økonomiske mate
rialet som sirkulerer på bedriften. Alle moderne 
bedrifter har et eget system for å sirkulere viktig 
økonomisk materiale. I prinsippet bør et styremedlem 
skaffe seg alt slikt materiale. Det bør også være 
et eget system for å arkivere slike sirkulærer, slik 
at det raskt kan hentes fram igjen. 

Vi skal her ramse opp viktige sirkulærer. 

Likviditetsoversikter. 

Likviditetsoversikter kan være svært viktige. Økono
miavdelingen sirkulerer slike minst hver 14.dag, 
gjerne også oftere hvis det er vanlig med raske end
ringer i likviditeten. En likviditetsoversikt skal 
fortelle hvor store kontantbeløp bedriften har til 
disposisjon. Med kontantbeløp menes midler som bedrift
en har til disposisjon for å møte løpende utgifter. 
slike beløp plasserer bedriften gjerne i banker, 
i utl å nsselskaper osv. 

/ 
\(_ n nf\/\ .... 11 1\ ... 
l ·~vv·~~ \ 

"A/S Byggmonopol ønsket å kjøpe seg inn på bygge
varemarkedet i USA. Selskapets ledelse hadde bestemt 
se~ for at pengene til denne etab!ering skull~ komme 

~· -" ' • • --.~· l· _L · •• 
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fra A/S Tradisjon, men mar ønsket at kontrollen for
melt og reelt skulle ligge hos Byggmonopol. Sjølve 
handelen besto i ~ kjøpe en fabrikk, som s~ skulle 
kjøpe opp den fabrikken man egentlig ønsket å få 
tak i. Man trengte 30 mill.kr for å kjøpe 51 % av 
ak sjene i det første firmaet. Forhandlingene mellom 
By ggmo nopol og det første firmaet skjedde i all still
het, fordi eierne av dette firmaet var redd for at 
rykter om salget ville føre til kursfall på øvrige 
eiendommer, og dessuten kunne påvirke prisen. 

Byggmonopol ønsket derfor ~ få handelen igjennom i 
stillhet, og ønsket ikke å informere de ansattes 
styrerepresentant i A/S Tradisjon, p~ tross av at det 
var Tradisjon s midler som skulle finansiere handelen. 
Overføringen a v midler ble ordnet s lik: A/S Tradi
sjon had de god likviditet. 35 mill.kr var plassert 
på konto hos Kristia nia Kre nk og Bandittkasse, 
som tilfeldigvis ogs~ var Byggmonopols bankforbindelse. 
Tilsammen 30 mill. av disse midlene blei overført 
til Byggmonopol i form a v kon se rnbidrag, fordelt 
over 2 måneder. I likviditet s oversikten kom handelen 
fram på den måten at innskuddene i banken og de grå 
selskapene var redusert med 30 mill. mens det var 
dukk e t opp en ny post som het "utestående hos A/S 
Byggmonopol". Denne posten ville så bli forandret 
til "konsernbidrag" ved ~rs opp gjøre t. 

De ansatt es representant i A/S Tradisjon kunne ikke 
unngå å legge merke til endringene av tallene og 
den nye posten p~ likviditetsoversikten." 

Eksemplet over viser at det er mulig å avs løre tran
saksjoner som bedriften forsøker å få til i det skjulte 
hvis likvidit eten blir overvåket. Spesielt viktig 
er det å passe på utviklingen av likviditeten for å 
kunne forutse om bedriften er i ferd med å seile inn 
i en akutt krisesituasjon. Det er vanlig med styrte 
konkurser, dvs hvor bedriftsledel se n legg e r opp et 
økonomi s k løp for bedriften som vil framkalle krise 
og økonomisk sa mmenbrudd. Hvis bedriftens likviditet/ . 
er i ferd med å synke under en viss pro sent av om- ~ .~~ 
setningen, kan det være fare på ferde. "l 

~~it~ 
Salgs- og bidragsrapporter. 

Salgs- og bidragsrapporter skal vise hvordan salget 
går av bedriftens produkter, både absolutt og i for
hold til de budsjettene som er s att opp. De skal 
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også vise om de enkelte produktene gir det bidrag 
til A dekke faste kostnader og fortjeneste som er 
beregnet i budsjettet for det enkelte produktet. 
Rap po rtene bør komme minst hv e r 14. dag, og de bør 
være s åpas s detaljert e a t t a lla er brutt ned på hver 
enkelt produkttype, evt. produktgruppe og avdeling 
i bedriften. 

Resultatberegninger 

er nøkkeldo k ument er i a lle bedrifter. De bør vise 
salgsinntekte r, fortl øpe nde fa st e og variable kost
nader b r utt ned på den e nkelt e art av kostnader og 
avvik, brut t o r esultat o g ne tt oresultat. 

Omsetningsoppgaver 

som viser omsetning for et visst antall fakturerings
dager og sammenlikner med det budsjetterte er nyttig 
for A få en grov oversikt. BAde salgs- og bidrags 
rapporter og omsetningsoppga ve r kan g i et fordreid 
bilde av situasjonen, ettersom hvo r dan salg og ordrer 
blir fakturert. Det kan derfor også være nyttig A 
holde seg ajour med 

Lagerbeholdningsrapporter 

som viser beholdningen i internt lager, f.eks. mellom 
avdelin ge ne og eksternt lager, ferdigvarelager på 
bedriften og utenfo r bedriften. Lager hos forhandlere 
er ikke min s t v i ktiq. 

For ytterligere å redusere bedriftsledelsens mulig
heter til A skape et fortegnet bilde av situasjonen, 
kan det være nyttig A holde seg stadig ajour med 

Kjøreplaner- kjørerapporter 

hvor planlagt produksjon og faktisk produksjon stadig 
blir sammenliknet, o g hvor tidsavvik kommer fram 
og blir kostnadsberegnet. 

~ette er kanskje de viktigste sirkulærene som en 
styrerepresentant stadig bør ha tilgang på for å 
holde seg orientert om bedriftens situasjon. Det 
vil sikkert eksistere andre også, avhengig av hvor
dan bedrift det er, hvilk e n bransje osv. 

Vi forutsetter at budsjettene til bedriften også 
er for handa. 
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Budsjetter. 

Budsjetter er et stort tema, og burde bli behandla 
mer utfyllende enn det er plass til hPr. Av alle 
talloppstillinger og skjemaer som gjør en vanlig 
tillitsmann forvirret, så er budsjetter ofte det 
verste. 

Bedriftens økonomiavdeling lager ofte budsjettopp
stillinger slik at de bare kan lese~ av få personer. 
Derfor er det desto viktigere å få tak i dette materi
alet. Grunnen til det er enkel: uansett hvilke mål 
bedriften sier de har for framtida, så kommer de 
virkelige måla fram i budsjettene. De harde talla 
avslører ofte den egentlige planlagte utviklingen 
bedre enn noe annet. 

Budsjetter kan være "ærlige ", og de kan være speku
lative. Det er ingen hemmelighet at interne krise
situasjoner kan skapes i bedriften ved en bevisst 
urealistisk budsjettering. Hvis bedriften reelt er 
i en krympin gss ituasjon fordi salget synker, er det 
lett å se at det vil bli krise hvis det budsjetteres 
øking av faste kostnader . Dette er en velkjent metode 
for å framskynde en nedlegging hvis de først har 
kommet til den slutning at de ønsker å l egge ned. 
På de n måten ka n de få verdier ut av boet som ellers 
ville gått med i en "ulønnsom" avlivningsperiode. 

Budsjetter kan altså være "sanne" eller "falske". 
Uansett avspeiler de virkelige hensikter. Hvis normal 
fornuft tilsier at budsjettene er "falske", så er 
det viktig å finne ut hva som ligger bak. 

Som tillitsmenn i f.eks. klubbstyret får vi normalt 
bare tilsendt de samlede budsjettene fra bedrifts
ledelsen. Vi må imidlertid være klar over at bak de 
samlede budsjettene skjuler det seg budsjetter for 
hver enkelt avdeling, hvert enkelt produkt, og hver 
enkelt kostnadsart og hvert enkelt kontonummer for
delt på de enkelte avdelingene. Ikke minst dette siste 
er uvurdelig e opplysningersom en styrerepresentant 
bør legge vekt på å skaffe seg, og stadi g ha for 
handa, og sammenlikne med forbruket. I moderne bed
rifter med edb-anlegg er det meget enkelt å skaffe 
slike kontoutskrifter for budsjetterte utgifter og 
faktisk forbruk. 

Først når tallene er kommet helt ned på de enkelte 
l<f-Sntoe.~ , er det mulig for en våken styrerepresen
tant å begynne å løfte på hvordan bedriftsledelsen 
har stukket unna skjult lønn og ander privilegier. 
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Annen informasjon. 

En styrerepresentant må sjølsagt holde seg godt ori
enter t om den generelle økonomiske utviklingen som 
angår bedriften. I vid forstand betyr det at han 
må føl ge med i nærin gs liv sstof f i aviser og tidsskrif
ter, og spesie lt holde et øye til de virksomhetene 
som bed r iften s moder s elskaper, bankforbindelser dri 
ver me d, oq prøv e å sett e seg inn i utviklingen på 
de forskj e ll ig e markedene hei me og ute, ko n kurenter 
osv. 

Reelle inn sy n smu lig~eter? 

I praktisk sty rearb eide er d e t enorm forskjell på 
virkelig og formell innsynsrett. En bedriftsleder som 
kj ører hardt vil kunne g jøre styrearbeidet vanskelig 
hvis styrerepresentanten lar s eg utman ø vrere. En 
bedriftsl e der veit at et slikt spill lønner seg inn 
til en viss grense. Så v il har ventelig skifte tak 
ti kk , hvis har ikke da har lykkes i å knekke vår 
representant. Vi har imidlertid også pre ssmidler som 
virker, sjøl om de kan ta litt tid. F.eks. er alle 
bedriftsledere følsomme for publisitet. Journalister 
er i ntere ssert i "insi de " fra bedriftslivet . Hvis 
vi krever tilgang på opp l ys ning er som bedriftsledelsen 
trenerer, må vi l a dem forstå at vi mener "business" 
vi og, og ikke være tPdde for å sette oss i respekt . 
Kjører vi løpet riktig, sørger for å informere med
lemmene og ha d em i ryggen, samtidig som vi også 
bruker det formelle apparatet som vi har til v ~r 
rådighet og stadig øker presset uten å gi oss, vil 
bedrift s led else n før e lle r seinere innse at det lønner 
seg å øamarbeid e, -så l a ngt. Et samarbeide som er 
påtvunget, men som er nødvendig for at aksjeloven 
skal bli tatt alvorlig. 

Vi må imidlertid innse at innsynsretten som vi har 
formelt et t er loven ikke behøver å gjelde deg og 
meg. Vi må til tider sloss temmel i g hardt for å opp
nå den, og tåle adskillig motgang og personlig tra
kas se ring. Det det dreier seg om er ikke å gi seg . 

Hvis vi tenker oss at v i har vært styrerepresentant 
ei tid, og har holdt oss orientert gjennom materiale 
og arbeidsmetoder som vi har nevnt i dette kapitlet, 
så skulle vi være tålel i q godt forberedt til å delta 
på styremøtet. 
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Kap. 6 

STYREMØTET. 

Det er få presise regler om saksgangen på styremøtene 
i aksjeloven. Det samme gjelder innkallingen. Aksje
loven snakker mye om "forsvarlige former", og henviser 
protester mot s aksbehandlingen til protokollmerknader. 

Som styremedlem har du rett til å kreve innkalt til 
styremøte, og styreformannen skal innkalle møtet 
sjøl om han synes det er unødvendig (§ 8-9). 
Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av samt
lige styremedlemmer er til ste de, men kan ikke gjøre 
vedtak hvis ikke alle medlemmen e Psåvidt mulig er 
gitt høve til å delta i sakens behandling" ( §B-10). 

Innkallingen 

I teorien betyr det at styrets vedtak kan bli kjent 
ugyldige hvis du ikke har mottatt noen innkalling 
til møtet, eller ikke har fått så lang frist at du 
kunne rekke fram til møtet, eller ikke har fått mulig
het til å forberede deg til møtet. En minstefrist 
for innkallingen kan fastsettes i vedtektene, eller 
i instruks for styret eller styrets formann. Hvis det 
ikke er slike frister i ditt selskap, bør du forsøke 
å få en slik frist fastsatt. Det er svært vanskelig 
å takle omfattende og innfløkte saker på et styre
møte, hvi s du bare har fått et par dag ers frist. 
Mange selskaper praktiserer en minstefrist på 8 dager 
til 2 uker fra du mottar innkallingen med sakspapirer. 
Mens administrasjonen i bedriften ønsker å presse 
fristen ned til nesten ingenting, kan eierne ofte ha 
motsatt syn. De ønsker, ·å ha et pressmiddel på admini
strasjonen til å tenke lang s iktig og planlegge. Det 
kan derfor ofte være mulig å få eierne med på en 
akseptabel minstefrist, som kan settes på papiret 
i instruksen for styret eller f.eks. ifirmavedtektene. 

Hva bør innkallingen inneholde? Innkallingen skal 
inneholde saksliste for møtet. Den kan være som føl
ger: 

1. Protokoll fra forrige møte. 
2. Rapport fra virksomheten. 
3. Resultat pr. dato. 
4. Likviditet pr. dato. 
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Det er imidlertid al l grunn til ~ være misfornøyd 
hvis dette er hele innkallingen. Med punkt 1, må 
det selsagt foreligge et utkast til protokoll. Med 
punkt 2 må det foreligge skrifte lig materiale om 
de forskjellige delene av virksomheten. Det samme 
gjelder punktene 3 og 4. Protokollene skal underteg
nes av styremedlemme n e, og er juridiske dokumenter. 
Det betyr at du som styremedlem kan bli gjort ansvar
lig hvis du ikke har protestert på et vedtak, og 
dette vedtaket på en eller annen måte får konsekven
ser. I den grad noe overhodet er bindende for eierne 
i forholdet til de ansatte, er protokollene det juri
diske uttrykket for s like "forrlikteJ s er" . Det er 
derfor all grunn til å l e se protokollene nøye, og å 
sørge for at d e uttrykker nøyaktig det du ønsker 
skal stå der. 

Protokollfor slag, endringer, tilføyelser m.v. bør 
alltid settes opp i sa mråd med klubbstyret, slik 
at klubben innad står bak styrerepresentanten. 

I mindre saker kan gr undig arbeide med protokollsaker 
føre til at de ansatte kan hale en og annen seier 
i land. I større saker vil eierne ta mindre hens yn 
til hva de tidligere har satt på trykk, hvis det 
ligger fortjeneste i å gjøre det. I slike tilfeller 
er det dobbelt viktig for oss å dokumentere for de 
øvrige ansatte og for omverdenen ellers hvordan kap
italismen fungerer. 

Forhandlingene 

Sak 1 på møtet bør alltid være protoko llen fra forrige 
møte. For at denn e protokollen skal bli best mulig, 
er det viktig at vår representant har skrevet end
ringsforslag, tillegg m.v. _før møtet. Han bør da 
kunne støtte seg på sitt eget skriftelige referat 
som han førte p~ forrige møtet. Ofte vil eierne være 
imøtekommende når det gjelder endringsforslag til 
proto4ollen for å unngå evindelige diskusjoner om 
formuleringer på hvert eneste punkt på sakslista. 
Praksis varierer fra styre til styre. Det finnes 
også st yrer hvor eierrepresentantene l egger stor 
vekt på "enstemmighet utad" i alle saker. Et slikt 
ønske bør ha sin "pris". 

Eiern e og administrerende direktør har sjølsagt kon
takt seg imellom og blir enige om hva som skal stå 
i proto ko llen. De vil da få tid til å vurdere om 
det de faktisk sa på møtet "bør" komme på trykk, 
eller om det bør e ndres "en tanke". 
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Fra vårt synspunkt er det viktig å få ned på trykk 
vår oppfatning av hva som faktis blei sagt. Det 
gjelder ikke bare synspunkter som har kortsiktig 
betydning for de ansatte. Det kan like gjerne gjelde 
forhold som først får betydning på lang sikt. 

At de ansattes styrerepresentant skal ha ubegrenset 
tilgang på informasjoner om bedriften direkte fr~ 
avdelingene i bedriften er viktig å ha på papiret. 
I tilknytning til en eller annen opphetet sak kan 
en slik formulering være nyttig å hente fram fra 
arkivet. 

Vi skal se på et eksempel hvor planmessig bruk av 
protokolleringer kan gi resultater. 

"De ansattes styrerepresentant i A/S Tradisjon skreiv 
et brev til adm.dir. Salvesen i A/S Byggmonopol -
formann i Tradisjons styre - og ba om at det ble 
innkalt styremøte i A/S Tradisjon. Som punkt på saks
lista øn s ket styrerepresentanten at Tradisjons lik
viditet skulle diskuteres. På tross av at Salvesen 
"ikke kunne forstå at det var noen grunn til å bekymre 
seg for Tradisjons utmerkede likviditet", måtte han 
gå med på å innkalle styret. 

På møtet spurte de ansattes representant hva som 
lå bak de endringene i likviditeten som kom fram 
av likviditetsoversikten, hvor tilsammen 30 mill. 
kroner var overført fra utlånsselskapene A/S Ærlig, 
A/S Rikelig og A/S Krenk og Bandittkasse til posten 
"utestående hos A/S Byggmonopol". 

Salvesen mente at dette var en bagatellmessig sak. 
Det dreide seg utelukkende om å spare midler i kon
sernet. I et så stort konsern var det stadig en stor 
pengestrøm fram og tilbake, og for å slippe å gå 
ut og ta opp dyre lån hver gang det var nødvendig å 
justere tilgangen på midler i den ene eller annen 
del av konsernet, overførte "man" ofte midler på 
denne møten. Dette var en ordinær regnskapsskikk 
som i et seinere tilfelle helt sikkert kunne virke 
fra konsernet til A/S Tradisjon. 

Salvesen og co. var opptatt av at saken skulle dysses 
ned, og ønsket ingen videre debatt om hva pengene 
skulle brukes til. De ansattes styrerepresentant 
var heller ikke forberedt på en videre debatt, men 
var mere interessert i å gjøre flere undersøkelser 
først. Følgende protokollforslag blei lagt fram: 
"Styretok saken til etteretning. Styret var videre 
enige om å komme tilbake til saken med en detaljert 
oversikt over hvordan midlene er brukt hvis det ut
trykkes ønske om det." 
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For A/S Byggmonopol var dette et forsøk på å skyve 
saken ut av interessef eltet for de ansatte i A/S 
Tradisjon. For de an sat te var dette den åpning som 
sikr et at saken kunne reises ig jen." 

Vi har tidligere vært inne på at administrasjonen 
og administrasjonsledel s en står i et motsetnings
forhold til eierne og de ansatte. De ansatte må være 
opptat t av å oppnå et samarbeide med enkeltpersoner 
i administrasjonen i interessekonflikter med eierne. 
Et slikt s amarbeide kan ofte oppnås først og fremst 
under press fra de ansatte. En måte å oppnå et slikt 
pr ess er å ha så gode kunnskaper om bedrift ens ledelse 
at enkeltpersonene i bedriftsledelsen veit at de 
lever under en mer eller mindre konstant "trussel" 
om å eksponert overf or eierne. Her snakker vi om 
svært finstemte mekanismer, s om krever ei nennsom 
hand. 

I praksis vil dette kunne bety at det stadig vil 
vær e nød vendig å f øre til protokolls synspunkter 
som kan få betydning langt fram i tida. 

En god del av tida på styremøtene vil f.eks. arte 
se g som kontroll og oppfølging av administr e rende 
direktørs virksomhet. Adm.dir. vil ha e n tendens 
til å skjønnmale situa s jonen overfor eierne. Han 
vil aldri blottstille sine egne tabber. Hvis han 
han glemt å sette et vedt ak ut i livet, vil han for
sø ke å omgå en slik pinlig sannhet. De ansattes vil 
ha et he lt spe s ielt ut ga ngspunkt for å kontrollere 
om adm.dir. gjø r det styret b est emmer, fordi han 
er den e nest e i forsam lin gen som studerer adm.dir. 
nedenfra, inne i bedriften. 

De ansattes s tyrer epresent ant kan trekke fram slike 
forhold og f å dem i protokollen dersom det er hen
siktsmessig. Etterhv e r t vil slike protokoller bli 
en belastning for ad m. d ir. hvis det blir mange av 
dem. 

Argumenter virker gjennom press 

fra de ansatte. Iden grad dine argumenter blir tatt 
hensyn til av eierne, er det ikke fordi de er dine, 
eller fordi de er " go de ". Men fordi det står noe 
bak dem. Alt avhenger av det . Derfor er det ikke 
måt e n du sier det på eller antall ord som teller 
mest . Det er hva du har g jor t for at medlemmene i 
klubben di n står bak deg. Vi er med andre o rd til
bake til begynnelsen. Nøkkelen t il styrearbeide er 
at det drives til de ansattes beste, slik at det 
bidrar til å mobilisere de a n sat te til å ta opp sine 
int eresse r aktivt. Det er så og s i ut e lukkend e i 
den mekanismen styrken til sty rearbeidet ligger. 
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V ~ tw'~ ...r:.-4 ·.~~ ', 

"Etter styremøtet i A/S Tradisjon om likviditetsend
ringene, satte styrerepresentanten igang undersøk
elser. Hva skulle de 30 millionene brukes til? 
Hadde det skjedd noe "uvanlig" i det siste? Det kom 
fort fram at direktør Stål hadde vært 14 dager i 
USA kort tid tilbake. Det hadde merkelig nok også 
salgsdirektør Glad i A/S Tradisjon vært. Hvor hadde 
de vært i USA, hva hadde de gjort? Tiden var kommet 
til samtaler med begge herrene. Direktørene var ikke 
helt samkjørte i sin knapphet. Stål og Salvesen blei 
enige om at de vanskelig kunne hindre at saken kom 
ut til de ansatte, og bestemte seg derfor å infor
mere styremedlemmene. Planen var at A/S Byggmonopol 
skulle kjøpe en konkurrent i USA for de 30 mill. 
kronene. Denne konkurenten skulle så kjøpe et tredje 
firma, som var en mye viktigere konkurent, medfot 
verdifullt markedsnett i USA. Dette tredje firmaet 
skulle så kjøpe A/S Tradisjons amerikanske datter
selskap. Dermed fikk man skapt et amerikansk 
"Byggmonopol", som tilogmed "kjøpte" tilbake til 
USA det norske datterselskapet! Direktør Stål hadde 
i lengre tid ligget i forhandlinger med det første 
firmaets eiere, som var et stort og vel rennomert 
selskap på østkysten. Selskapet var forsåvidt med 
på notene. Det var imidlertid et problem, og det 
var at selskapet forlangte en "overpris" på diverse 
millioner. Det var uklart hvordan oppgjøret rundt 
"overprisen"skulle skje. 

Etter å ha mottatt disse opplysningene, sammenkalte 
styrerepresentanten umiddelbart de ansattes organi
sasjoner og informerte detaljert om planene og narre
spillet som var utført for å hindre opplysningene 
å komme ut, og om hvordan finansieringen av eventyret 
var tenkt. Det var helt klart for de ansatte at grunn
laget for planene var den eksporten A/S Tradisjon 
etterhv e rt hadde utviklet til det amerikanske mark
edet. Eierne ønsket nå å bygge opp produksjonskapa
sitet i USA, dermed ville eksporten falle fra, og 
innskr e nkinger ved A/S Tradisjon ville bli konsekven~ 
sen. Hvilket standpunkt skulle de ansatte ta? 

Samtlige organisasjoner blant de ansatte kom ut med 
skarpe uttalelser mot planene. Eierne, som slett ikke 
ønsket uttalelser i det hele tatt sto nå overfor 
det faktum at alle ansatte ved hele bedriften kjente 
til alle de detaljene om saken som var kommet fram 
i informasjonen til styret. De ansattes styrerepres
entant insisterte at saken måtte opp igjen på ekstra
ordinært styremøte." 

Press må finne sine kanaler. 

"Østkystfirmaet i USA hadde stilt som krav at hele 
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handelen skulle avgjøres "konfidensielt". Grunnen 
til det var for det første at man fryktet kursfall 
på selskapet hvis ryktene om salget kom ut. Fordi 
selska p et var engasjert i en re kke prosjekter, ville 
det være svært uheldig for eierne av selskapet. Dess
uten var det forutsetningen at problemet med "over
prisen " måtte løses uten ofentlig oppmerksomhet. 

Stor var forferdelsen i A/S Byggmonopols ledelse 
da det dukket opp en større artikkel om salget i 
en av landets sentrale aviser. Enda større blei den 
da det viste seg at artikkelen var blitt omgående 
registrert i Wall Stree t , med sterkt kursfall på 
østkystfirmaet som r e sul tat . Direktør Stål pakket 
kofferten og tok første f ly t il New York. Han hadde 
sjelden sett ansiktet til Brusstad så rødt før. 

I New York blei Stål konfrontert med påstander om 
at A/S Byggmonopol hadde plantet artikkelen til pressa 
for å få til et "kunstig" kursfall på østkystfirmaet, 
for å presse prisen nedover. Amerikanerne fortalte 
Stål at man ikke gjorde handel med gangstere. Det 
kom ikke til noen "deal". Han kunne bare reise hjem 
igjen." 

Vi forlater Stål her, sjøl om det kunne vært moro 
å fortelle om gjensynet med Brusstad, som kom til 
å bli et av høydepunktene i Ståls 40-årige liv. 

Byggmonopols forsøk på å øke sine inntekter ved å 
etablere produksjon i USA blei det ikke noe av i den 
omgangen, og endel arbeidsplasser i A/S Tradisjon 
var reddet for denne gangen. Hadde ikke styrerepres
entanten informert de ansatte, og de ansatte tatt 
opp saken, så hadde utfallet blitt et annet. At en 
eller annen journalist fikk greie på saken var ikke 
uventet når så mange kjente til den. At saken kom 
ut var nesten en nødvendighet fordi de ansatte var 
så sterkt engasjert i den. 

Det var altså ikke i styret saken blei avgjort. Der 
blei den bare registrert. 

Egne referater. 

Det er vanlig at styret velger en referent eller 
en sekretær. Eierne insisterer ofte på at det må 
være en av deres representanter. De bruker formelle 
argumenter for det, som f.eks. at de har tilgang 
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på sekretærhjelp, lengre trening osv. 

Referatet fra styremøtet er som nevnt protokollene, 
og de kommer gjerne tilbake til r epresentantene enten 
sammen med innkallingen til neste møtet, eller på 
det neste møtet. For å unngå at de ansattes represen
tanter blir avhengig av denne rutinen, bør de alltid 
føre sine egne referater under møtene. I referatene 
bør de f å med alle viktige uttalelser og alle vedtak 
som gjør e s så ordrett som mulig. Viktige vedtak bør 
leses opp for alle slik de blir oppfattet, slik at 
det ikke oppstår tvil om formuleringene. Hvis de 
ansatte møter med to representanter og/ eller en vara-:
mann, er det en fordel at de sammarbeioer om å lage 
et slikt uoffisielt referat. 

Grunnen til at det er svært viktig med egne referater, 
er at styrerepresentantene etter hvert eneste styre
møt e bør info r mere de ansattes organisasjoner om 
alt som har kommet fram på møtet. Det kan ofte være 
informasjoner som tilsynelatende er uinteressante 
utfra styrerepresentantens egen oppfatning, men som 
kan få betydning når de koples sammen med opplysninger 
som andre har, eller få betydning på lang sikt. Det 
er umulig å gi et skikkelig referat hvis en ikke 
har notater å holde seg til. Et langt styremøte kan 
vare i mange timer, og mye viktig materiale kan for
svinne ut av hodet til styrerepresentanten innen 
han rekker å informere videre, et par dager seinere. 

Noen styrerepresentanter mener at det ikke er så 
viktig å informere de ansatte. Noen mener tilogmed 
at det er feil å informere, fordi de har taushets
plikt. Istedet går de rundt med en "importent" mine 
og har hemmelighetsfulls telefonsamtaler med styre
formann ditt og direktør datt. 

I neste kapit e l skal vi se nærmere på dette problemet. 
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Kap. 7 

INFORMASJON OG TAUSHETSPLIKT 

Det bør være et fast system for informasjon til de 
ansatte. 

Hvis bedriften er stor, så har den flere organisasjoner 
blant de ansatte. Styrerepresentanten representerer 
dem alle, og må også sørge f or at informasjonen kommer 
til alle. Det kan være forskjellige måter å legge 
opp rutiner for de t . Enten gjennom ledelsene i disse 
organisasjonene, eller - og det er en bedre metode -
sjøl å sti l le opp på informere og å svare på spørs
mål 1 Ved å gjøre det på denne måten blir kontakten 
bedre, og styrerepresentanten får også et bedre inn
blikk i hva som rører seg blant ulike grupper av 
ansatte. 

Slike informasjoner bør basere seg på egne referater 
i tillegg til de offi s ielle protokollene, slik at ikke 
bare vedtak men også vurderingene bak vedtaka kommer 
fram. 

De offisielle protokollene må mangfoldiggjøres og 
spres blant de ansatt e , enten ved oppslag, bedrifts
avis, og gjerne legges ut i kantina eller oppholds
rom. 

Taushetsplikten 

Hvordan kommer den inn i bildet? Har ikke styrere
presentanten taushetsplikt? Kan ikke ~ epresentanten 
bli sagt opp hvis han bryter taushetsplikten? Hva 
med erstatningsansvar? 

Det er my e forvirring om dett e . Det oppsto mye for
virring allerede da ordningen blei innført. Styre
representant e r blei forelagt taushetserklæringer 
som de måtte undertegne. 

Tau s hetsplikten er også blitt brukt av styrereprest
anter sjøl for å "beskytte seg" mot pålegg, krav 
eller spørsmå l fra ansatte. Hvis styrerepresentanten 
ønsker å kjøre sitt eget løp, og ikke ønsker å under
legge seg de ansattes interesser, er det en logisk 
holdning. I et slikt tilfelle lar taushetsplikten 
seg bruke. De ansatte har da valgt feil person til 
styrerepresentant. 

Hvordan dette med taushetsplikten oppfattes er av
gjørende for hvordan den enkelte representanten in
formerer. Vi skal drøfte reglene både formelt og 
vurdere det virkelige innholdet i dem. 
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Loven og forskrift e n e . 

Aksjeloven gir ingen generelle regler om taushets
plikt til styremedlemmer. 

Forskriftene gir heller ingen regler om taushetsplikt. 

I forarbeidene til aksjeloven er taushet s plikten 
berørt pA den mAten at departementet framhever at 
"bedriften ikke i unødig utstrekning begre n$) er in
formasjonen til de ansatte". (1) 

Det finns altsA ingen offentlige regler om taushets
plikt. Både NAF oq LO har overlatt avgrensningen 
av taushetsplikten til praksis. 

Praksis slik NAF ønsker den 

er uttrykt i rundskriv nr. B/1975 til me dlemsbedrift
ene i NAF. Rundskrivet er satt opp i samråd med LD 
og kommunaldepartementet. 

Hovedsynet i skrivet er å oppfordre til størst mulig 
åpenhet. Styret kan imidlertid i visse saker vedta 
taushetsplikt. Noen generell taushetsplikt har be
driften ingen rett til å avkreve medlemmer av styret 
eller b ed riftsforsamlingen. 

NAF referer til forarbeidene til loven for å antyde 
hvilke saker det dreier seg om: " •• Av konkurranse-
pg forretning s messige gru~ner kan e~ bedr fu ft risikere 
å lide skade eller tap om produksjons- eller foret
nin gshemmeligheter blir kjent for uvedkommende •. "(2) 

Hvordan tolkes dette juridisk? 

I følge de opplysningene som jeg kjenner til, har 
det ikke vært saker hvor ansattes representanter 
har blitt trukket til ansvar for å ha brutt taushets-
plikten på det ene eller det andre grunnlaget. c:;_,'d.t_...,.... ri l 
De juridiske kommentarene som foreligger er sam ste m- ~~ 
mige. Jan Skåres kommentarutgave til aksjeloven pres-
iserer innholdet i det forholdet som bør omfattes 
av en taushetsplikt til "tekniske innretninger, i 

produ ksj onsmetoder, forretningsmessige analyser og 
beregninger o.l. som konkurrenter kan utnytte til 
sin fordel." (3) Han presiserer videre at f.eks. 

(1) Ot. prop. n r .? (1971-72) s,44 
( 2) Ot. prop. nr. 7 (1971-72) s.44 
(3) "Lov om aksjeselskaper. Med kommentarer av Jan 
Skåre. Oslo 1980, s.115 
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opplysninger om arbeidsmiljø, helseforhold, bruk 
av bedriftens midler, personalforvaltning m.m. 
faller utenom. 

Min erfaring er at det nettopp er på områder som 
har med indre bedriftspolitiske beslutninger eller 
forhold, at eierne eller bedriftsledelsen kommer 
trekkende med taushetsplikten for å oppnå en helt 
bestemt ef fe kt in na d i bedriften. Taushetsplikten 
brukes til å svinebinde de ansattes representanter 
for f.eks. å hindre protester eller andre former 
for aksjoner i bedriften. 

Det er tvilsomt om det finns juridisk grunnlag for 
taushetspli kt i slike saker, snarere tvertimot. 

Det er på f orsk jellige måter bestemt opplysningsplikt 
(informasjonsplikt) i saker som angår arbeidsplassene 
og forholdet mellom eierne og de ansatte. 

Opplysningsplikten 

er for det første fastsatt av aksj e loven i forhold 
til eierne av kapitalen, dvs. overfor bedriftsfor
samlingen (§ 8-20), representantskapet (§ 8-23), 
generalforsamlingen ( § 9-12), revisor (§ 10-8) og 
granskingsmenn (~ 10-13 og 10-14). Denne opplysnings
plikten går foran all taushetsplikt som et evt. styre 
måtte ønske,- den går på forholdet mellom bedrifts
ledels e n og ei ern e . Styret kan altså i k ke innskrenke 
denne opplysningspl ikten , på samme måte som det ikke 
kan utelukke no en fra å være de ansattes represen
tant i styret ved å sette opp ytt erligere vilkår 
enn det loven og forskriftene g jør ( ved f.eks. å 
kreve taushetserkl ær ing). 

Videre har bedriften opplysningsplikt overfor bedrifts
utvalg og tillitsme nn i henhold til hovedavtalen. 
Ta ushetspli kten kan ikke hindr e at slik informasjon 
blir gitt. (1) 

Etter det f or mell e regelv erket er det alt så slik 
at taushetsplikten er svært avgrenset. Grunnen til 

(1) Entydig hos både Skåre s . 116 og Echoff: 
"Medbestemmelse. Informasjon, taushetsplikt, habi
litet." Lov o g Rett 1976, s. 95-96. Echoff er for
øvrig av den oppfatn ing at taushetsplikten må gjelde 
alt som behandles i styret. 

www.larsborgersrud.no



- 51 

01.-0~v.: ~! ~ 

det er innlysend~i aleierne har styringsretten 
overfor bedriftens ad ~ "nistras"on. Styret skal være 
redskap for eierne, og kal ikke kunne dekke seg 
bak taushetsplikten. Siden hele re presentasjonsretten 
for de ansatte er basert på tanken om at alle er i 
samme båt, har de samme reglene som gjelder for eier~ 
representantene blitt gjort gjeldende for de ansattes 
representanter. 

Hvis eierne ønsket å innføre en type taushetsplikt 
for ansatt e s representanter som var sterkt anderledes 
enn for eiernes, ville hele "samme båt"-tankegangen 
få et grunnskudd. 

Mye av samarbeidstankegangen er basert på slike felles
regler, og representerer sjølsagt et problem for 
kapitaleierne. De ansattes styrerepresentanter sitter 
i styret for å ivareta arbeidernes interesser, eierne " 
for å ivareta kapitalens. 

I Odelstingsproposisjon nr. 7/75 blir det presisert 
"at det må foretas en avveining mellom arbeidstaker
nes behov i·: or informasjon , og se l ska p et s interesse 
i å verne s eg mot innsyn fra uvedkommende". ( 1) 

Heller ikke i slike tilfelle finns det altså klare 
juridiske regler som fastsetter taushetsplikt. 

Forskjell på teori og praksis. 

Vi kan oppsummere at taushet s plikt bare kan vær e 
aktuelt for en styrerepresentant i saker som direkte 
angår bedriftens~ forhold til konkurrenter o.l. 
I slike tilfelle må styret fatte konkrete vedtak 
om evt. taushet. Generell taushetsplikt eksisterer 
ikke. Taushetsplikt vis a vis egne medlemmer eller 
ansatte ved bedriften er i strid med opplysnings
plikten, og er derfor i strid med såvel aksjeloven 
som hovedavtalen. 

Her snakker vi om de formelle reglene. En styrere
presentant som har opplevd hvordan en bedriftsledelse 
og eiere opptrer når det f.eks. er spørsmål om å 
legge ned en bedrift eller andre drastiske tiltak, 
veit at da settes de formelle reglene tilside uten 
mye om og men. 
A~ 

Dette er et f~ som bare bekrefter hvor styrings-
retten ligger og hvor mye representasjonsr ett en er 
verd n&r det kommer til de virkelig viktig e saken e . 

(1) Knut Isachsen: "Styrearbeid". Oslo 1980. s.42 
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Da står vi overfor de virkelige maktforholdene i 
det norske samfunnet, og ikke de formelle reglene 
i aksjeloven og forskriftene. 

De praktiske og juridiske erfaringene vi har til ~~ 
.~ rlag tyder ~å at taushetsplikten ikke bør hindre 
en styrerepresentant i noe som helst. 

Kan bedriften "straffe" styremedlemmer 

for det de vil påstå er brudd på taushetsplikten? 
Noe slikt forhold har s å vidt jeg veit ikke vært be
handlet juridisk. 

Fordi det ikke står noe i aksjeloven eller forskrift
ene om taushetsplikt, kan ingen brudd på taushets
plikt rammes juridisk, dvs. det er ikke straffbart. 

Ingen kan sies opp som følge av hva bedriften vil 
hevde er brudd på taushetsplikten. Oppsigelsesgrunn 
er definert i henhold til hovedavtalen og arbeids
miljøloven. Saklig grunn må ha tilknytning til 
arbeidsforholdet. 

Brudd på taushetsplikt kan teoretisk føre til øko
nomisk ansvar. I følge aksjeloven(§ 15-1 og 15-4) 
kan generalforsamlin ge n vedta å reise sak mot et 
styremedlem for sk a de voldt mot selskapet. Denne 
bestemmelsen er neppe særlig aktuell i interesse
konflikter mellom kapitaleierne og de ansatte i et 
selskap, men har større betydning for det generelle 
ansvar styremedlemmene har for forvaltningen av sel
skapet overfor eierne. 

Den viktigste reaksjonsmåten bedriften og eierne 
har er å skape en umulig arbeidssituasjon for de 
ansattes representant, ved å trenere henvendelse~ , 
gjøre det vanskelig å bli frigjort fra den daglige 
arbeidsplassen for å skjøtte vervet osv. I en slik 
situasjon kan det bli svært vanskelig å være styre
representant hvis ikke de ansatte støtter aktivt opp. 

Kan styrerepresentanter avsettes? 

Etter aksjeloven (§ 8-3) kan styremedlemmer mot de 
ansattes vilje~rn~ Det gjelder imidlertid ikke 
de ansattes re~resentanter. For aksjelovens bestem
melse lyder slik:"Me dlem av styret kan fjernes ved 
beslutning av den som har valgt han." Hvis bedrifts
forsamlingens flertall avsetter styremedlemmene, 
skal nyvalg skje etter samme regler som tidligere. 
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De ansattes representanter kan da kreve nyvalg på 
hele styret etter forholdstallsvalg, og få valgt inn 
nøyaktig de s amme personene. (1) 

De n sam me bestemmelsen qir de a n s a tte muliqh e t en 
f or å fjer n e en s tyr e r epresent a n t hvi s det e r sterk 
mi sst illit hos medlemmene til ved kommende. Avsett
els e n m ~ da skje ved fl e rtallsv ed tak blant de som 
valgte han/hun. 

(1) Berg, Eskild, Webs t er: "Reglene om bedrifts
demokrati", Oslo 1977, s.78. 
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Kap. 8 

KLAGER OG ANKER 

Bedriftsdemokratinemda 

er navnet på en institusjon som er opprettet for 
å behandle søknader om unntak og tvister etter for
skriftene til aksjeloven. Nærmere om sammensetning en 
av nemda, se forskriftene · s.118 bak i dette heftet. 

Når det gjelder unntak fra forskriftene, behandler 
nemda søknader om dette. Avgjørelsen kan ikke påkla
ges, men forskriftene åpner for at et s likt vedtak 
kan overprøves av departementet. 

Det samme gjelder klager i samband med valg. Her 
gjelder i tillegg en frist på 14 dager for å levere 
klagen til valgstyret, som så plikter å ta saken 
videre med nemda. 
Nemda kan også ta opp til behandling andre tvister 
vedr. representasjonsordningen. Nærmere om fram
gangsmåten, se forskriftene s. 118 bak i heftet (§ 39). 

LOs juridiske kontor 

eller privat juridske hjelp bør også brukes når det 
oppstår problemer. 

Assis tanse av dette slaget vil sjølsagt ikke kunne 
erstatte det press og den aktiviteten som en klubb 
kan skape. Det er imidlertid et poeng at motparten 
skal vite at vi ikke er redde for å ta saker den 
juridiske vegen. 

Vi bør også være opptatt av å skape aktivitetet og 
diskusjon innad i fagbevegelsen om representasjons
ordningen. Den beste måten å gjøre det på er å kjøre 
fram de praktiske problemene vi står oppe i. 
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Kap. 9 

FORKLARINGER PA ORD OG UTTRYKK 

Styrerepresentanter eller andre tillitsmenn må ikke 
være redde for å knytte til seg ekspertise når det 
er nødvendig for å undersøke regnskaper, budsjetter 
osv. En del problemer er det mulig å løse sjøl, ved 
å slå opp i leksikon osv. For å gjøre dette enklere, 
har jeg laget ei liste over ordforklaringer. 

De orda jeg har tatt med er slike jeg sjøl har støtt 
på i arbeidet som styrerepresentant. Jeg har ikke 
tatt med ord som kan være viktige utfra en mer almen 
økonomisk interesse. Det samme gjelder mer spesielle 
ord fra regnskap, bokføring osv. 

Lista inneholder ord og ordforklaringer henta fra 
bedriftsøkonomien, sosialøkonomien og den politiske 
økonomien. Jeg har ikke spesielt angitt hvilken skole 
den enkelte forklaringen er hentet fra. Ofte er det 
viktige forskjeller mellom de forskjellige skolene. 
Begrepene defineres forskjellig, og avspeiler de 
forskjellige historiske tradisjonene og interessene 
som disse skolene representerer. fBedr i ftsøkonomien 
handler strengt taff- om den bedi1ftsinterne økono
mien, men måten verdiskapningen og kapitalforholdet 
er forklart på, avspeiler opplagt at det er eiernes 
økonomiske teori. Den politiske økonomien er utviklet 

-t1I Sln klassiske form av Marx, og avspeiler hvordan 
arbeiderklassen ser sin plassering og rolle i pro
duksjonen og i samfunnet, og hvordan samfunnets øko
nomiske liv er organisert utfra de~Soslaløkono
mien har utgangspunkt i den historiske tradisjonen 
som er skapt av den borgerlige samfunnsvitenskapen, 
og hovedproblemet har vært å "manipulere" konsum og 
produksjon, høyt hevet over klassemotsigelser. 

Disse tre hovedskolene har i tillegg en rekke for
skjellige innbyrdes ulike oppfatninger. Det faller 
for langt å komme inn på det her. I ordforklaringene 
har jeg forsøkt å antyde enkelte ulike oppfatninger. 
Formålet med ordlista har vært å gi brukertips. Ikke 
å gi nøye vurderte og avveide akademiske definisjoner. 

Det finns sikkert feil i ordforklaringene. Det håper 
jeg å bli gjort oppmerksom på, så evt. seinere ut
gave av dette heftet kan bli rettet opp. I de fleste 
tilfellene vil det dreie seg om mer eller mindre 
hensiktsmessige ordforklaringer. Jeg har valgt for
klaringer som jeg synes er "fornuftige". 
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AGENTUr~ virk s omhet e n til en (a ge nt) som har avtale 
med selskap om å sel g e dets p rodukt(er), eller å 
representere dets interesser på annen måte. 

AG I OTAP kurstap. Når en bed rift selger varer til 
et annet land, skjer ofte oppgjøret med forskjellige 
valutaer. Fordi kursene på valutaene aldri står stille, 
vil det oppstå et tap eller en gevinst. 

AK KORD istedenfor konkurs. Hvis alle som selskapet 
skylder penger er enige, kan en konkurs unngås. Må 
da bety at en del av gjelda blir strøket el. beta
ling utsettes . 

AKKUMULASJON oppsamling. Akkumulert gjeld betyr 
den samla g j eld a. 

AKSEPT gjeldsbrev (veksel). En veksel blir en aksept 
når den som skyld e r pengene har skreve t under på 
ve ksele n("akseptert") at han skal betale innen fris
ten. 

AK SJE eierandel. Preferanseaksje gir fortrinn til 
utbytte, i motsetning til ordinære aksjer. Skal selges/ 
kjøpes fritt hvis ikke annet er bestemt i lov eller 
vedtekter. 

AK SJEBO K aksjeregister. I det skal navn, adresse 
o g stilling på samtlige aksjeeiere stå. Skal opp
bevares på selskapets kontor, og være tilgjengelig 
for alle (aksjelov en § 3-8). 

AKSJE KAPITAL sel sk ap med begrenset ansvar som normalt 
driver økonomisk virksomhet. Minst 50 000 kr. i 
aksjekapital (aksjelov e n § 1-1). En aksjeeiers ansvar 
er begrensa til ve rdien av aks jene han / hun har. 

AKTIVA eiendeler som selskapet har. Består av om
løpsmidler ( se dette), og anleggsmidler (se dette). 

AKTIVERE istedenfor å fø re opp en utgift (f.eks. 
ved en anskaffelse) som kostnad i driften, kan den 
føres opp som eiendel (aktiva) dersom den har karak
ter av investering. Denne e iendelen kostnadsføres 
i resultatregnskapet etterhvert i form av avskrivn
inger, slik at overskuddet blir mindre. Der med blir 
det mindre skatt. 
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AMORTI SERE betale tilbake (f.eks. lån). 

ANLEGGS KAPITAL den kapitalen s om er bundet i anleggs
midlene. 

ANLEGGSMIDLER etter aksjelovens§ 11-6 skal bedrift
ens eiendeler føres opp i balansen i årsregnskapet 
som omløpsmidler ( se dette) og anleggsmidler. Anleggs
midler omfatter: Aksjer i datterselskaper, andre 
aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer, andre 
fordringer, forskott til leverandører, patenter og 
liknende rettigheter, goodwill etter § 11-11, 
kostnader etter§ 11-11, skip, maskiner, inventar 
o.l.,bygninger, anlegg under utføring, fast eiendom 
forøvrig, krav på aksjeinnskott, egne aksjer etter 
§ 11 -11 . 

ANNUITETSLÅN lån som betales tilbake med like store 
beløp en gang pr. termin (annus=år). Beløpet består 
av avdrag og renter, og etter som avdragene blir 
mindre øker renten. Beløpet er like stort. 

ANSVARLIG SELSKAP selskap hvor medlemmene er per
sonlig ansvarlig for selskapets forpliktelser og 
virksomhet. 

AVANSE for s kjellen mellom salgsprisen og inntaks
kostnadene pa en vare. Svarer til forskjellen mellom 
bedrift e ns omsetning oq inntakskostnadene (se dette). 
Avansen skal dekke fortjeneste (profitt) og indirekte 
kostnader (se dekningsbidrag). 

AVBRUDDSFORSIKRING forsikring mot tap i inntekt 
som følge av f.eks. driftsstans ved skader. Vanligst 
på grunn av brann, eksplosjon osv. 

AVSETNING kapitaloverføring i regnskapet. Tar sikte 
på å møte utgifter i framtida. Mindre skatt det året 
avsetningen skjer. 
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AV SKRIV ING ER ut gi ftsførinq. Etter at b edri ften har 
kjøpt en maskin, vil denne maskinen f~ redusert sin 
verdi ettersom den blir slitt ned. Verdi e n til 
maskinen må avskrives som en år lig kostnad, i takt 
med (mer eller mi ndr e) den faktiske verdireduksjonen 
som følger av slitasjen. For bedriften vil hensynet 
til minst mulig skatt spille inn for hvordan avskriv 
ingene blir foretatt. Den faktiske utgiften ved kjøpet 
ska l fordeles som årlige, "hensiktsmessige" kost
nader. 
Hva som er gunstigst vil da variere etter selskapets 
økonomi. Skattereglene fastsetter hvordan avskriving
ene skal foreg~, utgangspunktet skal være anskaff 
elsesverdien. Skatteloven gir selskapene lov til ~ 

redusere sin skat t og s å utover ordinære avskrivinger, 
ved ekstraordinære avskrivinger (startavskrivinger 
og kontraktsavskrivinger). 

BALANSE forholde t mellom selskapets eiendeler og 
gjeld (aktiva og passiva). Aksjel oven gir detaljerte 
regler for hvordan oppstillingen i år sregnskapet 
skal vær e (k ap . 11). 

BEDRIFTSTELLING undersøkelser som Statistisk 
Se ntralbyrå har gjort av bedrifter innen industri, 
handel og transport. Data fra bedriftstellingene 
offentliggjøres i egne hefter, og er viktig økono
misk materiale fo r studier av næringslivet. 

BIDRAG se dekningsbidrag. 

"BREAK EVEN" et O-resultat. Dvs. at regnskapet ikke 
viser overskudd. 

BRUKSVERDI den ege nskapRn s om g jør at en vare el . 
produkt eller en annen gjenstand har nytte for oss. 
Bruksverdi kan ikke måles med størrelser i bedrifts
økonomi eller sosialøkonomi. 

BUDSJETT økonomisk plan. 

BYTTEVERDI litt forenkla e r bytteverdien det samme 
som prisen (pris en er lik b ytteverdiens pengeform). 
Bytteverdien til en vare kan uttrykkes i andre varer 
likegodt so m penger (penger er sjøl en vare). I sted 
en for bytteverdi brukes oftest bare verdi. 
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"CASH FLDW" kontantstrøm. Forskjellen mellom inn
betalingene til bedriften og bedriftens utbetalinger. 
I regnskapet forskjellen mellom driftsinntektene + 
finanskostnadene+ skatter (se disse). "Cash flow" 
er et uttrykk for tilgangen på kontanter (likvide 
midler). 

DATTERSELSKAP selskap hvor moderselskap har så stor 
eierandel at det kontrollerer selskapet. 

DEBET utgift, kostnad. Debetsida = utgiftsida 
(venstresida i driftsregnskapet. I motsetning til 
kredit (inntekt). I balanseregnskapet debetsida = 
eiendeler, kreditsida = egenkapital og gjeld. 

DEBITERE føre til debet (på debetsida i regnskapet). 
Eg. belaste. Når banken debiterer kundens konto, 
blir foretatte utbetalinger belastet kontoen. 

DEBITOR skyldner. 

DEFLATERE regne om. En bedrift kan regne om sine 
regnskapstall fra 1983 til 1982-tall, for å få en 
sammenlikning. Da må økingen av pengeverdien regnes 
om. 

DEKNING det en gjeld eller utgift blir betalt med 
eller sikret med. 

DEKNINGSBIDRAG regnskapsteknisk størrelse for å 
beregne hvor store inntekter en virksomhet må gi 
for å dekke faste utifter og fortjeneste. Blir 
gjerne regnet ut for produkt, produktgruppe og avde
ling. Dekningsbidraget er lik salgsinntektene minus 
variable, direkte kostnader (bidrag til å dekke faste, 
indirekte kostnader). 

DEKNINGSGRAD dekningsbidraget i prosent av salgs
inntektene (omsetningen). Uttrykker hvor mange øre 
av hver krone bedriften tjener som går til faste 
kostnader og profitt (fortjeneste). 

DEKNINGSDIFFERENSE forskjellen mellom de virkelige 
og de beregnede kostnadene. 
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DEKORT fradrag. Hvi s du tar ut penger av en konto 
uten å følge oppsi gelsesfristen på kontoen, trekker 
banken fra på rentene. Det kalles dekort. 

DELEGERE overføre. "Delegere ansvar i organisasjonen " 
betyr på vanlig norsk å la vanlige kontorrotter få 
ha et ord med i laget (ikke bare direktøren). Juri
disk: å gi lavere ledd i organisasjonen kompetanse 
til å treffe beslutninger eller inngå avta l er . 

DELKREDERE overtakelse av garanti for en annen, 
gjerne mot delkredereprovisjon. 

DELKREDEREAVSETNING avsetning for å dekke et tap 
en regner med å få. Slike avsetninger blir samlet 
i delkrederefond. 

DIFFERENSIALRENTE forskjellsrente. Hvis en jord
eiendom har mindre produksjonsomkostninger enn gjen
nomsnittet som følge av spesielle naturforhold eller 
produksjonsforhold, oppstår det en ekstraprofitt som 
kalles differensialr ente. 

DIREKTE KOSTNADER kostnader som er knyttet ti l et 
bestemt produkt, avdeling osv. (til en kostnads
bærer). 

DISAGID kurstap. 

DISKONTDRE kjøpe eller selge en vek sel eller en 
kontrakt mot rentefradrag (diskonto). Vanlig beta
lingsmåte. Betyr også å regne ut hvor store beløp 
en framtidig utgift svarer til med dagens kro ne
verdi. 

DISKONTERINGSKREDITT beløp som en bedrift har til 
disposisjon i en bank for vareveksler (gjeldsbrev). 
Når en bedrift selger varer er det vanlig at betaling
en skjer me d en veksel, som bedriften kan diskontere 
i banke n. De rmed slipp e r kunde n å betale med kontanter 
(får kreditt), bedriften f ~ r kontanter, og banken 
får f ortj e n e ste (diskonto). 

DISKREDITERE stille i dårlig lys. 
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DI SPOSISJONSFOND et fond uten noe spesielt form å l 
(til disposisjon). 

DIVIDENDE utbytte. Generalforsamlingen bestemmer 
hvor mye som skal betales hvert å r. Betales pr. aksje. 

DIVIDENDEFOND utbyttereguleringsfond. 

DRIFTSINNTEKT ER inntekter bedriften har av sin 
ordinære virksomhet (i motsetning til finansinntek
ter og ekstraordinære inntekter). 

DRIFTSKAPITAL omløpsmidler (omløpskapital). Kapital 
til kontanter, jundefordringer, varelager osv. (i 
motsetning til anleggskapital). 

DRIFTSKREDITT lån av midler til å finansier e kapi
talkostnader til driften. 

DRIFTSREGNSKAP sammenlikning av driftsinntekter og 
driftskostnader i en periode. For å f å et bilde av 
den indre lønnsomh eten i bedriften. 

DRIFTSRESULTAT forskjellen mellom driftsinntekter 
og driftskostnader. Skal komme fram i å rsregnskapet 
(Lov om regnskapsplikt m.v.1977). Internt driftsres
ul ta t er ofte forskjellig fra det som kommer fram 
i års regj s kapet, fordi de formelle og lovbestemte 
måtene å føre årsregnskapet på, gjør at det ikke 
behøver avs peile den virkelige økonomiske si tua
s j onen i bedriften. 

DRIFTSUTGIFTER utgifter knyttet til en bestemt virk
somhet i b~drif t en. 

EFFEKTIV RENT E virkelig rente. Den avkastning e n 
investering gir i forhold til de virk e lige kostnad
ene, m.a.o. når en tar alle forhold med i betrakt
ning som nominell rente (se dett e) , avdragstid, 
kjø psk ur s o g måt en betaling skjer på. 
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EFFEKTIVT UTBYTT E virkelig avkastning. En aksje
eier tilegner seg profitt ved å spekulere med aksjer. 
Hvis han kjøper aksjer for 1 mill. kr., får 
100 000 kr. i aksjeutbytte, og selger så aksjene 
for 1,2 mill. kr., har han fått et effektivt utbytte 
på: 

1 200 000 - 1 000 000 + 100 000 100- 30% 
1 000 000 . - o 

Begrepet brukes mest av aksjespekulanter, og sier 
ingenting om verdiskapingen i bedriften. 

EGENFINANSIERING kapital som bedriften skaffer fra 
egne kilder, f.eks. fra eierne eller fra driften. 
(se finansiering). 

EGENKAPITAL den del av de midlene som er skutt inn 
i selskapet s om tilhører eierne eller bedriften sjøl 
(i motsetning til fremmedkapital). Egenkapitalen 
er forskjellen mellom eiendelene til bedriften og 
gjelda. Består av aksjekapital, ulike unnskudd fra 
eierne, fonds og tidligere overskudd. 

EGENKAPITALANDEL andel av totalkapitalen i prosent. 

EGENKAPITALRENTABILITET uttrykk for hvor stort års
resultatet etter skatter, avskrivninger og renter 
er i forhold til den egenkapitalen bedriften har. 

EIERINNTEKT den profitt som blir tatt ut av bedriften i 
form av utbytte på aksjer, renter på innskudd og 
lån fra eierne, samt spekulasjonsgevinst ved salg/ 
kjøp av aksjer. 

EKSTERNREGN SKAP å rsreQnska p et slik det blir lagt 
fram for aksjonærene og bestemt i flg. Lov om regn
skapsplikt og Aksjeloven. Det som i første rekke 
avgjør utformingen av årsregnskapet er skattemessige 
hensyn. 

EKSTRAORDINÆRE AVSKRIVINGER se avskrivinger. 

EKVIVALENSKALKYLE måte å beregne kostnadene ved 
produksjon av to sammenlignbare produkter. Formålet 
er å fastsette ekvivalenstall (forholdstall) som 
angir hvor stor del av kostnadene som produktene 
skal bære. 
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EMISJON utsendelse. Brukes mye i tilknytning til 
utviding av aksjekapitalen. 

EMISJONSKURS når nye aksjer blir sendt ut på mark
edet (emittert), blir de solgt til første kjøper 
for emisjonskurs. 

ENHETSKOSTNAD kostnad pr. enhet, gjennomsnittskost
nad. 

ETTERSPØRSEL mengden av et gode som forbrukerne 
ønsker og er istand til å kjøpe. 

ETTERSPØRSELSOVERSKUDD hvis forbrukerne har større 
øn s ke o g muligheter til å kjøpe en vare enn produ
sentene har e vn e til å lage den og å f å den ut på 
markedet. 

ETTERSPØRSELSELASTISITET tøying av etterspør s elen. 
Enten etter endringer i prisen (priselastisitet), 
eller etter endringer i inntekta til forbrukerne 
(inntektselastisitet). Måles i % (elastisitetskoef
fisient). 

FAKTORING hvi s en bedrift har solgt varer som skal 
betales etter ei viss tid, kan bedriften overlate 
til en bank eller et spesielt selskap (faktoringsel
skap) å kreve inn pengene. Istedet får bedriften 
et beløp direkte fra banken, som utgjør den summen 
bedriften har tilgode minus fortjenesten til banken. 
(provisjon) 

FAKTORINNTEKT lønn og eierinntekt. Viktig i nasjonal
regnskapet. Ska l uttrykke den samlede inntekten som 
er skapt i samfunnet, når indirekte skatter blir 
trukket fra og subsidier blir lagt til (nettonasjo
nalprodukt - indirekte skatter +subsidier). 

FAKTURA skriv som sendes fra selger til kjøper med 
oversikt over vareslag, mengde og sum som skal beta
les (samme som nota), samt forfallstidspunkt. 

FA KTURERINGS MASKIN maskin som skriver ut fakturaer 
med kopier. 
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FAST EIEND OM grunneiendom eller hus, anlegg som 
er fast knytta med grunnen (bakken). 

FASTE KOS TNA DER utgifter som ikke endrer seg sjøl 
om produksjonen endrer seg (innafor visse rammer). 
Driftsuavhengige faste kostnader= utgifter uansett 
om maskinene står eller går. Driftsbetingede faste 
kostnader= utgifter som først kommer når produksjon
en er igang. Sprangvis faste kostnader= utgifter 
som endrer seg i takt med ~p rangvise endringer i 
produksjonen. 

FAST KA PIT AL kapitale n i en bedrift kan deles i 
to utfra hvordan den overfører sin verdi til produkt
et: den faste kapitalen overfører sin verdi til 
produktet litt etter litt (maskiner, bygninger osv), 
mens den flytende kapitalen overfører hel e sin verdi 
til produktet (arbeidskraft, råvarer, brensel osv). 
(Pol.øk.) 

FINAN SIE RIN G skaffe kapital. Se egenfinansiering, 
fremmedfinansiering. 

FINANSIERIN GSAN ALYSE oppstilling som skal vise hvar
dan kapitalen e r ska ffet tilveie og hvordan den er 
blitt brukt. Er nødvendig for at det skal være mulig 
å fors tå endringe r i selskapets gjeld og eiendommer 
(balans e n) og resultatregnskapet (renteutgifter) 
sl ik at h el h et en i b edr iften s ø k onomi kommer fram. 
Se ogs å strømningsanalyse. 

FINANSIE RING SSE LSKA P selskaper som g ir kortsiktige 
og mellomlang e lån og kreditter. Se avbetaling, 
lea s ing og faktoring. 

FINANSINNTEKT innte k t på reine pengepl a sseringer. 
Kan være et re s ultat av at bedriften ønsker å støtte 
en spesiell virksomhet med å plassere kapital i den, 
men som oftest å betrakte som spekulasjonsgevinst. 
Skal stå spesielt i årsregnskapet. 

FINAN SIN VESTERING blir brukt forskjellig. I bedr. 
øk, ofte om øking av bedriftens fænanskapital 
(plassering av kapital i annen virk. for å oppnå 
spekulasjonsgevinst eller andre fordeler). I sos.øk. 
brukes finansinvest e ring om hvordan den innenlandske 
investeringen skj er. I pol.ø k . blir be grepet bru k t 
i motsetning til produktiv inve s tering, altså som 
rein spekulasjonsinvestering. 
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FI NANSK APITAL brukes f or skj ellig, se fin a n s inves
tering. I pol.øk. brukes finan skap ital om den sammen
smeltede bank og industrikapital som fullstendig 
dominerer da ge n s kapitalisme, hvor store bank- og 
industrigrupp er konkurrerer om å oppnå monopol på 
mark e det . Til samme n utgjør di sse gruppene en monopol
kapital, den øk onomiske utvikling d e repr esenterer 
kalles imperia lisme (se disse). 

FINANSKO STNAD utgifter s om b e driften f år ved å ta 
opp f.eks. l å n. Forskje~len mellom finansinntekter 
og kostnader ska l vi ses i årsregnskapet. 

FO ND bedriften setter deler av o ve rskuddet av til 
fonds. Etter loven må bedriften ha skattefond og 
reservefond. Bedriften opprett er frivillig e fonds 
for å ha skattemessige fordeler, f.eks. disposisjons
fond, miljøvernfond, markedsbear b e idingsfo nd, ut
byt t eregulerin9sfond, byggefond. Skal føre s opp i 
årsregnskapet (se de enkel te fonds). 

FON DSAKS J ER friaksjer. En bedrift kan gi sine aksje
eiere gr at is nye aksjer som blir betalt a v fonds 
som b e drifte n har spart opp. Aksjeeier e n betal er 
in ge nting men øker sin formue. For bedriften b e t y r 
det at oppspart e midler blir omdannet til gjeld ( i 
form av øket e genkapital). Kalles fondsemisjon. 

FORDRIN GER krav. Fordring stiftes som regel ved 
avtale mellom f ord rin gshaver og skyldner. Brukes 
normalt om pen gekra y. 

FORELDEL SE ( a v pengekrav) et krav mister sin r etts 
lige b i n de nd e virknin g dersom d e t går en viss tid 
etter forfall uten at foreldelsen av bryte s . Hov ed 
regelen for foreldelsesfrist er 3 å r. Vanli g må t e 
å avbryte foreldelsen på e r å r eis e søksmål ved å 
ta ut f or likskl age . 

FRANCHISE egenandel (forsikring). 

FRANCHI SING bedriften gir en buti kk retten til å 
selge bedriftens produ kter i et bestem t område. 
Forhandleren kan få enerett på produktet, bedriften 
slipper utgifter til eget forhandleropplegg. Se 
li sensa vtale. 
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GARANTI å stille kausjon eller sikkerhet for egne 
eller andres forpliktelser. Når en kontrakt blir 
inngått kan en av partene eller en tredjepart garan
tere for at bestemte forhold e r tilstede. Hvis ikke 
kan kontrakten heves. 

GARANTIFDR SIKRING dekker mot tap ved underslag, 
tjueri, falskneri, bedrageri og utroskap utført av 
personer som forvalter midlene gjennom sin stilling 
(kasserer, advokater o.l.). 

GJELDSBREV et skri fte lig l ø fte, erklæring om (at 
den som und e rtegner bekrefter skyld av) gjeld. 

GJELDSFORHANDLING forhandling med sikte på å finne 
en ordnin g uten akkord eller konkurs (se disse). 

GJELDSGRAD forholdet mellom gjeld og egenkapital. 
Normalt større enn 1 i Norge, fordi det er vanlig 
med lav egenkapital. 

GJENFDRSIKRING at e t forsikringsselskap overfører 
en del av den risiko selskapet har påtatt seg til 
et annet forsikringsselskap (reassuranse). Svært 
vanlig når beløpene og risiko er store. 

GJENNOMSNITTSKOSTNAD utqift pr. vare (enhetskost
nad). Kan ba re r egnes ut nøyaktig for ett produkt. 

GDING CONSERN at selskapet er i drift. Ved salg/ 
kjøp av en bedrift har det betydning om selskapet 
er i virksomhet, eller om det ikke drives. 

GOODWILL post i årsregnskap i tilknytning til kjøp 
av selskap som har verdier som ikke lar seg måle 
nø yaktig, f.eks. kundekontakter og firmanavn. Skal 
føres opp i balansen etter reglene i aksjelovens 
§ 11-6 og § 11-11. 
Hvis goodwill virkelig eksisterer, vil den komme 
fram som ekstra profitt utover gjennomsnittsprofitt 
ved årsoppgjøret. Hvis det er betalt for goodwill, 
skal beløpet føres opp i årsregnskapet. Det trekkes 
ikke formueskatt av goodwill. Avskriving gir ikke 
fradrag i skatten. "Goodwill" skjuler en overpris, 
eller andre forhold som selger og kjøper er enige 
om å ikke trekke fra m i lyset. 
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GRENSEKOSTNAD merutgiftene ved å øke produksjonen 
med en enhet. Brukes for å finne ut hvilken produk
sjonsmengde som gir mest lønnsom drift med et bestemt 
produksjonsutstyr. 

GRENSEINNTEKT en økning av inntektene som bedriften 
får ved å lke salget med en enhet. Så lenge grense
inntekten er større enn grensekostnaden, lønner det 
seg å øke produksjonen. 

GRUNNFOND startkapital. 

GRUNNLAGSINVESTERING investering i faste og viktige 
anlegg som er grunnlag for videre investeringer 
'veier, jernbane, kraftverk, klargjøring for bygging, 
kloakk osv). 

GRUNNLAGSRENTE en garantert minsterente ved livs
og pensjonsforsikring som forsikringsselskapene kan 
beregne for hele forsikringstiden. Ligger den fakt
iske avkastning høyere, blir overskuddet seinere 
betalt ut som bonus eller overskudd. 

HOLDINGSSELSKAP selskap som er opprettet for å 
eie og kontrollere andre selskaper og som sjøl ikke 
driver produksjon. En typisk eiendomsfor i dag. Bak 
de store holdingsselskapene står en finansgruppe 
eller kombinasjoner av disse. Denne eiendomsformen 
gjør det enklere å flytte kapital ett~rsom profitt
raten synker (innenfor tradisjonell norsk produksjon). 
De store holdingsselskapene kontrolleres av finans
kapital, og deres økonomiske makt er voksende. 

HORISONTAL INTEGRASJON når bedrifter som driver 
samme slags virksomhet slutter seg sammen. I mot
setning til vertikal int. (se dette). 

HOVEDBOK bedriftens sentrale bokføringssystem. 
Budsjetter og forbruk er delt opp på en serie konti 
som systematiseres og sammenfattes av hovedboka. 
Omfatter også balanse. (Se dette). 

IHENDEDBLIGASJONSLÅN se partiobligasjon. 

ILLEGETIM ulovlig. 

IMMATERIELLE AKTIVA se goodwill. 
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INDIREKTE KOSTNAD utgift som ikke kan føres tilbake 
til et bestemt produkt, fordi den fordeler seg på 
hele p r oduksjonen (f.eks. innkjøp av maskin som lager 
mange varer). 

INNTAKSKOSTPRIS de utgiftene en bedrift har hatt 
for å få en vare på lager, dvs. innkjøpspris, frakt, 
forsikring o.l. 

INNTEKTSELASTISITET n~r inntektene til forbrukerne 
blir endret, påvirker det etterspørselen på markedet 
totalt, og etter en bestemt vare. Se etterspørsels
elastisitet. 

INSIDE TRADER hvis en bankdirektør privat kjøper 
aksjer i et selskap som ha n veit vil få en sterk 
kursstigning fordi banken hans skal kjøpe det,-
da er han inside trader. Han bruker informasjoner 
han får gjennom jobben sin til å berike seg privat. 
Inside trading regnes for å være "unfair play", 
men er ikke forbudt eller uvanlig i Norge. I flere 
andre land er inside trading straffbart (i den grad 
det går an å bevise). 

INNTEKTSOVERS I KT s e årsregnskap. 

INNTEKTSSKATT skatt som bereknes på grunnlag av 
skattepliktig inntekt. Aksjeselskaper beskattes med 
en fast sats: 50,8% av skattepliktig inntekt. Skatten 
på personlig inntekt stiger med stigende inntekt, 
dvs. a t den er progressiv. 

INNTJENINGSEVNE alle norske bedriftseiere og store 
aksjeeiere med sans for sine egne interesser klager 
over d e n dårlige inntje n ingsevnen. Begrepet er uklart, 
og har nesten like mange forklaringer som det er 
"klagere". Blir mye brukt av Industriforbundet og 
NAF for å beskrive hvor dårlig det står til med norsk 
nærings l iv. 

INSOLVENS ikke å være istand til å betale sine for
pliktelser etterhvert som de forfaller. 

INTEGRASJO N av bedrifter er n å r bedrifter slutter 
seg sammen. Horisontal integrasjon er når bedrifter 
som driver samme slags virksomhet slutter seg sammen. 
Vertikal integrasjon er f.eks. når råvareprodusent 
og ferdigvareprodusent slår seg sammen. ~ 
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INTEGRE RT SELSKAP et selskap som er engasjert på 
alle trinn av virks omheten, fr a r å vareutvinning via 
produksjon til salg av produktet. 

INTERNASJONALI SERING kapitaleksport. Hvis en 
kapitaleier skjønner at han kan oppnå større profitt 
ved å flytte t il utlandet, så vil han forsøke å gjøre 
det. 

INTERNREGNSKAP et indre kostnadsregnskap i bedriften, 
for å f å en riktig r e gistrering o g fordeling av ut
giftene. 

INT ERNRENTE er en størrel se i bedriftsøkonomien som 
be teg ner en bere gnet avkastning som en investering 
vil gi. 

INVESTERINGS SE LSKAP blir brukt om selskap som har 
som formål å spekulere på verdipapirmarkedet uten 
å ha noe annet ønske enn å oppn å spekulasjonsgein s t. 
Mange tidligere produksjonsbedrifter blir etter ned
legging brukt videre som investeringsselskaper av 
eierne. 

KALKULASJON beregning av kostnader i bedriften. 
Begrepet brukes om mange slags kostnader. Vanlig 
med to hovedkalkyler: Divisjonskalkyl e (deler de 
sam l e de kostnader på mengde produkter) og tilleggs
kalkyle (hvis bedriften har mer e nn en type produk
ter kommer en del kostnader i tillegg til de som 
går rett på produktet). En lønnsomhetskalkyle 
brukes mest for å fastsette hvilket dekningsbidrag 
som er nødvendig for å dekke kostnader som ikke 
dir ekte er knyttet til driften (indirekte kostnader) 
og fortjeneste. 

KAPITAL betyr det samme som "verdier" blant borger~ 
li ge økonomer og slik blir begrepet me s t brukt i 
dagligtale. Dette er en unøyaktig måte å bruke begrep
et på s om skjuler viktige samfunn s messige forhold. 
En naturgjenstand er ingen kapital og har ingen verdi 
som naturgjenstand. Først når den er b ear beidet på 
e n eller annen måte eller s a tt i s vin g av menneske
lig arbeidskraft kan den opptre som kapital med en 
verdi. Gjenstanden blir imidlertid ikke kapital uten 
videre. Det blir den først når den blir satt i pro
duksjon på en slik måte at den merverdien som blir 
skapt (ell er deler av den) går til den private e ieren 
av gjenstanden. Når produksjonen er organisert på 

www.larsborgersrud.no



- 70 -

denne måten i samfunnet, sier vi at den er kapital
istisk. Kapital er altså de t bestemte samfunnsmessige 
forholdet at produksjonen ska p er en profitt til den 
private eie ren. Når den private eierdomsretten til 
kapitalen blir avskaffet, vil også kapitalen bli 
avskaffet. Begrepet kapital brukes i ulike sammen
stillinger. Se disse. 
Kapitalen kan deles opp i en konstant (uforanderlig) 
og en variabel (foranderlig) del. Den konstante delen 
bruker bedriften til å kjøpe det nødvendige utstyr, 
anlegg, maskiner osv. Verdien av denne delen av kapi
talen blir litt etter litt overført til produktet 
gjennom produksjonen, men endres ikke gjennom pro
duksjonsprosessen. Den andre delen av kapitalen 
brukes til å kjøpe ar beidskraft. Den kalles variabel 
kapital, fordi til gjengjeld for denne delen av kap
italen får kapitalisten en større verdi: merverdien. 
Den variable kapital e n endrer altså sin verdi fordi 
arbeiderne skaper merverdi. 

Delingen av kapitalen på denne måten er avgjørende 
for å forstå hvorfor arbeiderklassen er utbyttet, 
og hvordan denne utb ytt ingen skjer. 

KAPITALISTISK SAMFUNN samfunn hvor privat eiendoms
re t t til produksjonsmidlene og privat tilegnelse 
av merverdien er så dominerende at hele samfunnets 
politiske overbygning, stat, herskende kultur og 
ideologi tjener dette formålet. 

KAPITALISERING omdanning fra årlig inntekt til om
settelig markedsverdi. En tomtespekulant er interes
sert i å vite hvor mye tomta er verd for at han kan 
selge med gevinst. Han kan da regne seg fram til 
ca. markedsverdi ved hjelp av årlig inntekt på tomta 
samt den renta som g je lder. En aksjespekulant gjør 
det samme med aksjene sine: 

markedsverdi= leieinntekt(el.aksj~utbytte) X 100 
rente 

Det er en av kapitalismens grunnlover at all inntekt 
unntatt personlig arbeidsinntekt kan kapitaliseres 
og omsettes på markedet. (Kapitalisering av person
lig arbeidsinntekt fører til slaveri- og det er for 
tida forbudt i Norge.) 

Kapitalisering bru kes også i mere generelle vendinger 
i betydningen omdanning til kapital. 
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KAPITALIST er en som eier eller disponerer eiendoms
retten til kapitalistisk produksjon. Å eie private 
bruksgjenstander er altså ikke det samme som å være 
kapitalist uansett hvor stor verdi slike bruksgjen
stander har. 

KAPITALKDNTO er en hovedbokskonto, som ved årsopp
gjøret skal vise hvilken kapital som eier(ene) har 
plassert i selskapet. 

KAPITALKOSTNADER er vanligvis det samme som rente
utgifter. 

KAPITALMARKED spekulasjonsmarkedet for langsiktige 
verdipapirer. På kapitalmarkedet blir en del av mer
verdien fordelt som profitt til spekulanter av ymse 
slag og talenter. Kapitalmarked blir brukt i motset
ning til pengemarkedet. Pengemarkedet omfatter kort
siktige fordringer og verdipapirer. 

KAPITALRENTE rente på investert el.utlånt kapital. 
I klassisk sosialøkonomi er det populært å snakke 
mye om "fordeling av de samfunnsmessig skapte verdier", 
istedenfor å konsentrere seg om hvem som skaper verdi
ene. I følge denne skole blir de skapte verdiene 
"delt" i tre kategorier: arbeidslønn, grunnrente 
og kapitalrente. 

KAPITALRENTESKATT skatt på renteinntekter av verdi
papirer. En rekke skattereformer på dette området 
har redusert slik skatt p.t. i Norge. Denne reduk
sjonen vil fortsette i de nærmeste åra. 

KAPITALSLIT en maskin overfører sin verdi litt etter 
litt til de produktene den besrbeider (se flytende 
kapital), inntil den til slutt er nedslitt og må 
erstattes. Bedriftene fører opp et årlig tapsom følge 
av denne slitasjen (avskriving). Det er vanlig at 
avskrivingene blir gjort så store som det er lov til, 
for å redusere bedriftens skattbare eiendommer og 
inntekter. De reelle verdiene i en bedrift er derfor 
oftest langt større enn de bokførte. 

KAPITALVARE en vare som ikke blir brukt opp (kon
sumert) i løpet av kort tid (mer enn ett år). En 
vare som konsumeres på kortere tid kalles forbruks
vare (konsumvar e ). 

www.larsborgersrud.no



- 72 -

KARTELL tiltak mot konkurranse. Etter den første 
verdenskrigen har store monopolforetak (truster) 
fullstendig dominert det norske næringslivet. Kampen 
mellom de forskjellige monopolgruppene blir ofte 
avløst av sammarbeidsavtaler mellom to eller flere 
monopoler for ~ hindre prisfall eller ~ heve prisene. 
Kartellavtalene kan være forskjellig organisert, 
f.eks. prisjartell (minimumspriser), områdekartell 
(deler markedet geografisk mellom kartellpartnerne), 
anbudskartell (at bare en av partnerne legger inn 
realistisk anbud ved anbudsinnbydelse). De fleste 
kartellavtalene er løse avtaler mellom selvstendige 
partnere, og har sjelden lang varighet. Enten blir 
avtalene avløst av at en av partnerne overtar de(n) 
andre, eller at sammarbeidet bryter sammen og blir 
avløst av konkurranse. Karteller og monopoler (trus
ter) er levende bevis på at markedets "frie" krefter 
hverken ønsker eller er istand til ~ fungere med 
frikonkurranse. 

KASSEDAGBOK alle bokføringstransaksjoner. 

KASSEKLADD bokføring av alle saglige inn- og ut
betalinger. Viser kassebeholdningen. 

KASSEKREDITT bankl~n som bedriften har ~ for å dekke 
løpende kortsiktige utbetaolnger (kassekredittl~n). 
Blir gjerne brukt en bestemt konto i banken, og av
grenset oppover til et bestemt beløp. Kassekreditt 
er den viktigste låneformen for forretningsbankene. 
(noe mindre viktig for sparebankene). Den aktuelle 
banken krever ofte dekning i form av verdipapirer 
eller eiendom i selskapet, og krever ofte at de vik
tigste banktjenesten€ bedriften har behov for skal 
gå igjennom den. Den bank(grupp)en som har kassekre
ditten er derfor ofte den som har størst innflytelse 
i bedriften. 

KAUSJON 9aranti. Den som garanterer (kausjonisten) 
er fullt (og selvstendig) ansvarlig for hoveddebi
tors forpliktelse. 
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KONKURS kan inntre nå r 8 n bedrift ikk e klarer å 
be t ale gj eld s om forfaller. De som har penger til 
gode (fo r drin gsha verne, kreditorer) setter da fram 
en begj ær ing for skifteretten om konkurs. Eiendelene 
(aktiva) i s e lskapet omse ttes i pe nger (realiser es ) 
o g fordeles til de som har til gode slik at de f år 
en prosentvis l ik dekking. Sk ift ere tten skal kunn
g jør e konkursen, o g registrer e krav . Det er vik t i g 
for tillitsmenn å merke se g at krav p å lønn, arbeids
godtg j ø re l se, pensjon og underholdsbidr ag ha r første
rett (p ri ori tet ) i boet (priori tets love n av 31 .mai 
1963). Ansatt e har krav på opp s i gelsesfrist (arbeids
miljøloven kap.12, §59, 2 .ledd) og betaling i opp
sigelsestida ( sam me sted ). Hvi s det ikke finns dek ning 
for lønn som de a nsatt e har til gode i boet, skal 
staten dekke sl ike lønnskrav (lov om statsgaranti 
for lønnskrav ved konkurs av 14.desember 1973 n r .61 ). 
De t t e er vik t i g å merke se g, et t e rsom svært mange 
kon kurser er "styrt e " dvs. planla gte konkurser. 
Ei er en(e) har i s lik e t ilfelle sørget for å tømm e 
sel s kap et for v er di er før han har begj ært seg konkurs, 
o g det er in ge nting igjen til å dekke innestående 
lønn og lønn i oppsigelsestida. 

KONKUR SK ARANTENE utelukkelse. Ved konkurser kan 
styremedlem, adm.dir. og eiere ut e lukkes fra å stifte 
nytt selskap el ler inneha til s varende ve r v i and r e 
sels kap for en periode på to år (aksjeloven av 1976, 
§ 13-19 og 13-20). Denne bestemmelsen forutsett e r 
at det kan bevises straffbare forhold v ed konkursen. 
Hvi s det ikke kan gjøres, skal det gis dispensasjon. 
Kar a nten ebeste mmels e n e har liten ellBr ingen betyd
nin g . Svært mang e konkurser er "styrte'' dvs. plan
lagte. Eieren(e) har i slike tilfelle sørget for å 
opprette nytt firma og at alle dokumenter e r ting
ly st e og øvri ge formalia i ord e n i god tid før kan
kursen i det " gam l e '' selskapet. Uansett om det da 
skulle bli bevist s traffbare forhold, vil de ansvar 
li ge ikke bli rammet a v karantenebestemmelsene, fordi 
slik e bestemm e l ser ikke kan ha tilbak e virkende kraft 
etter norsk rett. 

KONSEP T utkast. 

KONSERN består a v fl ere sjøl stend ige se l ska per som 
går sam men. Eierinteressene i et ko nsern kan organi
sere e n ko ns ernst ruktur som varierer s t e r kt, alt 
ettersom hva som lønner seg utfra ska t te me ss ig e , 
drift smessige og profittmessige hensyn. Økonomisk 
er den stadi g økende tendens til konsernutvikling 
i norsk næringsliv et uttrykk for monopoli s ering og 
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ønske om ~ øk e profitt e ne gjennom ~ kontrollere pris
ene. Den mest typ is ke k onsern som har oppnådd et 
slikt monopol i Norge er Norcem. Norcem fastsetter 
sjøl sementprisene, er eneste norske produsent og 
hindrer aktivt all import (utover den de driver sjøl). 
Regler for konsern er fastsatt i aksjeloven( §1 til 
§ 14. Se stikkordregister i "Lov om aksjeselskaper. 
Av Jan Sk~re", s. 3 61). 

KONSESJON tillatelse. Offentlige myndigheter gir 
konsesjoner etter forskjellige lover. Lov om etable
rings k ontroll av 1976 krever k onsesjon når f.eks. 
en bedrift ønsk e r å flytte f ra et distrikt til et 
annet. Distr i k t enes u t byggingsfond (DUF) skal for
berede og tilr å i e t s likt tilfelle. En bedriftseier 
kan f.eks. ikke uten videre legge ned produksjonen 
i fabrikken o g b y g g e o m til stripteaserestaurant. 
Han m~ først søke om bruksendring. Konsesjonssystemet 
sikrer offentlige myndigheter og de store nærings
livsorganisasjonene eiT regulerende innflytelse på 
kapitalbevegelsene sli k at det ikke skal oppst~ et 
uønsket kaos i markedet med tilsvarende effekt for 
offent l i g ø k o n omi. For ansatte som kjemper for ar
beidsplassene sine har konsesjonssystemet vist seg 
å ha liten ve r di. Konsesjonssy s temet blei opprinne
lig utviklet for ~ hindre utenlandsk kapital å overta 
vannkraften i Nor g e i begynnelsen av dette hundre
~ret. (Seiner e overført til omsetting av jord og 
skog, bruken av fast eiendom, hyttebygging, bergverk 
o g annen fast ei e ndom , undersjøiske naturforekomster 
osv.) 

KONSUL EN TFIR MA s i d e n første halvdel av 70-tallet 
har norsk næringsliv vært inne i en sterk omstilling 
på grunn av a) den internasjonale kapitalistiske 
krisa, b) den internasjonale te k nologiske revolu
sjonen og c) innfl y telsen fra den norske olje og 
gassektoren. Det er ska p t et e get marked for oms t il
ling og en ny type firmaer som lever av å gi "råd" 
om hvordan "man" kan skjære ned på arbeidsstokken, 
innføre nytt datautstyr og orientere seg mot off
shoremarkedet. 

KONSUM forbruk. I den borgerlige sosialøkonomien 
skilles det mellom privat forbru k ( til husholsning
ene) og offentlig forbruk ( stat, kommune). Den poli
t iske økon~mien skiller mellom produktivt forbruk 
(forbruk av maskiner, r å st o ffer osv.) og uproduktivt 
forbruk (til husholdningene, samme som privat for
bruk). 
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KONSUMVARER varer s om blir brukt på kort tid (i 
motsetning til kapitalvare). 

KONTANTSTRØM det samme som "cash flow" (se dette). 
Oversikt over kontantstrømmen viser hvordan kontant
ene (likvide midler) har "strømmet" til bedriften i 
en .bestemt periode. Er et sentralt begrep i bedrift
ens regnskaps og budsjettanalyser, for å kunne unngå 
at det oppstår akutt mangel på kontanter på et tids
punkt. 

KONTO bokføringa i bedriften føres etter en konto
plan over de forskjellige konti. Utgifter av samme 
slag (type) posteres på samme konto. 

KONTOBDK er ei regnskapsbok som skal vise hva 
bedriften skylder leverandører og hva kunder skylder 
bedriften (reskontro). Er påbudt etter loven om regn
skapsplikt, og kalles reskontrobok. Spesifikasjon 
av hver enkelt kunde/leverandør kalles kundereskontro/ 
leverandørreskontro. 

KONTOKURANT utskrift av kontoen. 

KONTOPLAN en plan over hvordan bokføringen i bedrif
ten er ordnet i forskjellige konti, og hvordan disse 
skal før e s og avsluttes. Det er svært viktig at styre
representanter setter seg inn i kontoplanen slik 
at det er mulig å få innsyn i detaljene i bedriftens 
økonomi. Aksjeloven og regnskapsloven gir rammer 
for hvordan regnskapet skal føres, og utfra disse 
er det utarbeidet standardkontoplaner av Norsk 
Standariseringsforbund (grunnkontoplan). 

KONVERTERING bytte om, veksle om. Konvertering av 
lån betyr f.eks. at et lån med lav rente og lang 
avdragstid blir byttet i et lån med høy rente og 
kort avdragstid (vanlig ved statslån). 
Konvertibel valuta er valuta som kan veksles om i 
annen valuta. Konvertible obligasjoner kan veksles 
om i aksjer etter en kurs som er avtalt på forhand. 

KOOPTERING sjølsuppelering. Valgmåte ved supplerings
valg. De som skal suppleres velger. Valgene av ansatte
representanter til bedriftsstyrene i Nederland skjer 
ved kooptering. 
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KORRELERE svare til. "Dette korrelerer med .•• " 
"Dette svarer til ••• " Uttrykket slskes av økonomi
direktører. 

KORRIGERT RESULTAT driftsresultatet i regnskapet 
til bedriften giraldri et sant bilde av bedriftens 
økonomiske forhold. Det m~ derfor korrigeres (jus
teres) med oversikt over de øvrige økonomiske for
holda ved bedriften. Øking eller minking av skjulte 
reserver? Har bedriften foretatt ekstraordinære 
avskrivinger? Har bedriften hatt inntekter på andre 
ting enn sjølve produksjonen? Begrepet korrigert 
resultat brukes ikke helt presist. Aksjelovens 
§ 11-5 gir en detaljert oppstilling for postene i 
resultatregnskapet. hvor begrepet ikke brukes: 

Driftsresultat 
+/- Finansinntekter/utgifter 
+/- Ekstraordinære inntekter/utgifter 
+/- Årsoppgjørsdisposisjoner 
= Arsoverskudd/underskudd 

Det er lurt å ta utgangspunkt i aksjelovene plan 
for å unngå å få inn upresise begreper som godt kan 
bli tatt i bruk for å skjule andre disposisjoner. 
I det minste må en forlange skriftelige definisjoner 
som er juridisk bindende, og som definerer andre 
begreper i forhold til de som aksjeloven bruker. 

KORTSIKTIG GJELD i et årsregnskap er det vanlig 
å sette 6 mnd. som grensa mellom kortsiktig og lang
siktig gjeld. 

KOSMETIKK betyr i bedriftsøkonomien å gjøre regn
skapet litt "penere" enn det egentlig er. Å glatte 
over "enkelte uskjønn-heter". 

KOSTNAD 
brukt i 

i en vanlig bedrift blir begrepet kostnad 
dis s e sammenhengene: 

Fa s te kostnader er kostnader som ikke varierer 
med svinginger i produksjonen 
(innafor visse grenser). Blir delt 
i : 

a .DFiftsuavh~ngige faste kostnader 
(enten du produserer eller ikke 
har du visse utgifter, f.eks. til 
renter og avdrag, strøm til visse 
ting som alltid må stå på osv.) 

b . Driftsbetingede faste kostnader 
(oppvarming, lys osv. Altså utgifter 
som er knyttet til at drifta er 
startet opp) 
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Hvis produksjonæn blir vesentlig 
endra, vil de faste kostnadene endre 
seg. 

Variable kostnader er kostnader som endrer seg etter
som produksjonen øker eller minker. 
Råstoffer til produksjonen, for
bruk av energi. 

Både faste o g variabl e kostnader kan være: 

a. Direkte kostnader 
(Kan knyttes direkte ti l produktet, 
f.eks. prisen på det råstoffet som 
går med til å produsere den) 

b. Indirekte kostnader 
(Lønna til formannen i avdelingen 
fordeler seg på hele avdeli ngas 
virksomhet, ikke bare ett produkt) 

Lønnsut giftene som bedriften har vil fordele seg 
over alle typene kostnader, e ttersom det er snakk 
om lønna til maskinoperatøren (direkte kostnad), 
til formannen (indirekte), til arbeiderne i produk
sjonen (variable kostnader), og til direktøren (fast 
kostnad). 

I bedriftsøkonomien er ikke kostnad det samme som 
utgift. Mens kostnadene løper over en lengre periode, 
er utgift en betalt kostnad, el ler i det minste en 
betalingsforpliktelse som er oppstått, og som må 
betales. Kostnadene knyttes til forbruket, og er 
en regnskap s messig størrel s e. Utgiftene e r "the 
hard facts". 

KOS TNAD S ART hvilk en type utgift (lønn, renter, strø m 
osv.) 

KOSTNADSBÆRER det produktet som direkte kostnader 
føres på. 

KOSTNADSREGNING en virksomheten . bedriften må drive 
for~ finne ut hvor . store kostnadene er, hvordan de 
skal fordele s på produkt e r, på forskjellige avdelin
ger og forskjellige kostnadsarter , n år de opp s to, 
og ikke minst om de faktisk eks isterer. 
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KO STNAOSSTEO det kostnad e n oppsto og skal belastes 
(avdeling f.eks.) 

KREDITERE i bokf øring å føre på kreditsida. Når en 
kunde blir kredite r t, betyr det at han har noe til 
gode (blir godskrev e t). 

KREDITOR en s om ma n s kylder pe nger ( e ller noe annet) 
til (fordrings haver). 

KREDIT "å ha tilgode". I driftsre~nskapet det samme 
som innte kt. I bal a nsen det samme som gjeld eller 
egenkapital. 

KREDITT betyr eg e ntlig tillit, lån,(l~nekapital). 
DEt kapitalistiske kredittsystemet er or ganisert slik 
at kapitalen l e ttest mulig skal strømme til det om
rådet som gir stør s t profitt. Fordi de fleste kapi
taleierne ikke sjøl er i stand til å finne disse 
områdene og omsette kapitalen i produksjon der, blir 
deres kapital disponert av andre til å oppnå dette. 
Denne kredittvirksomheten spiller en voksende rolle 
ida g . De eg e ntlige kapitalistene spiller mindre og 
mindre rolle, mens de "profesjonelle" kapitalistene 
(bankdirektører, ledelsene i de store holdnigssel
skapene, i de store monopolene osv.) som sjøl person
lig ikk e eier store kapitaler, idag nesten fullsten
dig do minerer det s kiktet som tar økonomiske avgjør
elser. I tillegg til at kredittsystemet på denne 
må ten har utviklet et eget skikt av ''profesjonelle" 
kapitalister, har de t også utviklet et nettverk av 
kanaler som kapital e n kan flyte i (obligasjoner, 
lån, aksjer, vek s l e r, kommandittinnskudd, skattefri 
banksparing og all e mulige kombinasjoner av disse). 
Utviklingen av olje- og datasektorene i norsk indu
stri har ført til en sterk verdiøikng, som igjen 
har skapt behovet for nye kredittformer med sterk 
prisøking på nors k e verdipapirer siden 1982. Denne 
"revi t aliseringen" av kreditt og kapitalmarkedet i 
Norge vil fortset t e de nærmeste åra, og uttrykk e r 
dr a stiske endringer av nær ingslivet i Nor ge. 

KREDITTOPPLYSNINGSBYRÅ er selskaper som selger opp
lysninger om private personBrs og se~skapers økonomi-

KREDITTA KSJESELS KAP a ksjeselskaper som driver med 
kredittvir ksomhet til skipsfart, offshore- industri 
o g annen næringsvirksomhet. 
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KURS pris pA verdipapirer og valuta. P~ børsen til
byr selger og kjøper hver sin kurs, og resultatet 
blir den omsatte kursen. Kursen er i prosent av opp
rinnelig (100% = pari kurs). Når aksjene legges ut 
til salg første gang, bestemmer selskapet en emisjons
kurs. 
Valutakurs er prisforholdet mellom de forskjellige 
landas pengesystemer (valuta), uttrykt i norske kr. 
Børsen lager hver dag ei liste over kursene. 

KURS/FORTJENESTE begrep som brukes mye i spekulant
kretser og i blader som henvender seg til disse 
(Kapital, Økonomisk Rap~ort osv.) Uttrykker forhold
et mellom aksjens pris på markedet (kursen) og for
tjeneste pr. aksje (utbytte). Fordi kurs/fortjeneste
forholdetuttrykker den absolutt reine spekulasjons
gevinst og følgelig en størrelse for en viktig del 
av bedriftens profitt over en viss periode, er det 
en størrelse som har krav på interesse også fra til
litsmenn fordi den indirekte sier mye om arbeidsplas
senes sikkerhet. (Vanligvis brukes ikke begrepet 
kurs/fortjeneste, men P/E (price/earnings). 

LEASING leie. En bedrift kan "lease" maskiner, biler 
o.l. av et leasingselskap, p~ den måten at leieav
giften etter den avtalte minstetida (3-Sår) utgjør 
hele kjøpesummen av gjenstanden. (I tilligg kommer 
fortjeneste, renter og andre omkostninger.) Etter 
utløpet av minstetida eier fortsatt leasingselskapet 
gjenstanden, men "leaseren" har ubetinget rett til 
fortsatt leie ~ til en lavere avgift. 
Leasing av biler går gjerne over lengre avtaleperi
oder. 
Leasing er en amerikansk leieform som kom til Norge 
i 60-åra. Den gir store skattemessige fordeler, fordi 
leaseren slipper store utlegg til kjøp av gjenstand
en. De høye leieavgiftene trekker han istedet i hel
het fra på skattbar inntekt. Leasing er også gunstig
ere enn vanlige avbetalingsvilkår, som krever et 
visst kontantbeløp og fastsetter lengste avbetalings
tid. 

LIKVIDERE gjøre "flytende", dvs. gjøre om i penger. 
I praktisk bruk det samme som å ødelegge. En bedrift 
blir likvidert når det blir lagt ned. 

LIKVIDITET bedriftens evne til å betale sine løpende 
utgifter (kortsiktig gjeld) ved å reise kontanter. 

www.larsborgersrud.no



- 80 -

LIKVIOITETSGRAD er et forsøk på å finne en størrelse 
som kan uttrykke likviditeten som et forhold mellom 
omløpsmidlene og løpende utgifter (kortsiktig gjeld). 
Ettersom omløpsmidlene kan deles opp i mest likvide
og mindre likvide omløpsmidler, kan formelen deles 
opp tilsvarende. Hovedformen blir: 

Likviditetsgraden: Omløpsmidler X 100% 
Kortsiktig gjeld 

Omløpsmidlene bør være vesentlig større enn den 
kortsiktige gjelda. 

LIKVIDITETSKONKURS hvis bedriften ikke klarer å 
reise kontanter til å dekke løpende utgifter, er det 
likviditetskonkurs. Likviditetskonkurs kalles i 
konkursretten illikviditet. Dette er egentlig ikke 
tilstrekkelig til at bedriften kan bli slått konkurs. 
Likviditetskonkurs kan være et tilfeldig uttrykk 
for uheldige omstendigheter, og trenger ikke bety 
at bedriften er konkurs (så lenge sjølve drifta ikke 
går med underskudd). F.eks. kan kreditorene gis 
pantesikkerhet i driftsmidler for sine krav, slik 
at de ikke begjærer konkurs åpnet. 

LISENSAVTALE avtale om produksjon/salg av produkt 
mot betaling av en avgift pr. produkt, årlig sum 
eller engangssum til den som har rettighetene til 
produktet. 

MERVERDI når en bedrift selger sine produkter som 
varer, er de normalt sikre på at de får inn mere 
penger enn de har brukt til å framstille varen. 
Summen av arbeidslønn og alle øvrige utgifter i pro
duksjonen og distribusjonen av produktet er mindre 
enn verdien av produktet på markedet som vare. Den 
arbeidskrafta som har vært satt inn i bedriften har 
altså hatt den egenskapen at den har skapt større 
verdier enn dens egen verdi (lønna). O~ler vi den 
samlede arbeidstida opp i timer, og fordeler den 
skapte verdien pr. time, vil vi se at den delen av 
den skapte verdien som svarer til arbeidslønna bare 
utgjør et fåtall av de 8 daglige timene. De øvrige 
timene skapes merverdien. Merverdien er altså uttrykk 
for at arbeiderne utfører gratisarbeide for eierne 
av bedriften, langt utover den arbeidstida som er 
nødvendigfor den verdien arbeidslønna har. Merverdien 
i samfunnet som helhet blir fordelt på mange forskjel
lige måter. Grovt sett deles den i to: en del til 

www.larsborgersrud.no



- 81 

c 1; j, ~ · v d en o p pr in n e l i g e ka p i t a l , og en de l t i l 
kapitaleiernes privatforbruk (se profitt). Den vir
ke lige fordelingen av merve rd ien er svært infløkt, 
og er i stadig endring i tr~d med endringene i det 
økonomi s ke livet. Grunnen til det er at den konkrete 
merver dien i samfu~net som helhet disponeres av den 
samlede klassen av kapitaleiere, av borgerskapet, 
på e n s l ik måte at den ikke bare skal gi en enkelt
kapitalist gode kår, men fordi den skal opprett
holde og utvikle hel e den kapitalistiske produksjons
må ten so m system. 

Marx påviste i s ine arbeider at borgerskapets poli
tiske herredømme nettopp har som formål å sikre dis
poneringen og fordelingen av merverdien for syste
mets beste. Og omvendt. Det ka pitalistiske produk
s j on ssystemet ~lutter å eksis tere når arbeiderklas
se n som orga nis ert politisk bevegelse fratar borger
skapet disposisjonsretten over merverdien. Utfra 
Marx kunne dette bare skj e ved en politisk revolu
sjon, hvor borgerskapet blei fratatt ikke bare sin 
rett, men også sin mulighet til å disponere over 
merverdien. 

MERVERDIAVGIFT en avgift på 20% på varer i alle 
omsetningsledd, som blei vedtatt ved lov i 1969. 
Momsen er samfunnsøkonomisk å betrakte som en indir
e kte hodeskatt, og virker usosialt fordi den rammer 
det per s onl ige forbruk av vanlige forbruksartikler 
like sterkt uavhengig av inntekt. En rekke unntak 
fra lov e n understreker denne usosiale virkningen 
( salg av fast eiendom, utlei e av eiendom, byg ging 
o g salg a v sk ip m.m. Nøring sd rivende slippe r med 
10% investeringsavgift på enkelte drift s midler.) 
Lov e n har en mengde smutthull som utnyttes i stort 
monn, særlig av næringsdrivende,- og er vanskelig 
å overvåke av likningsmyndighetene. 

MERVERDIRATE er forholdet mellom den merverdien 
som en ar beider skaper og den lønna han mottar (vari
abel kapital). Merverdiraten s varer til forholdet 
mellom den tida arbeideren arbeider gratis, og den 
tida han faktisk får (fullt) betalt for (nødvendig 
arbeide). 
Et annet ord for merverdirate er utbyttingsgrad. 

Merverdirate(utbyttingsgrad): Merverdi 
Lønn 

Ford i datarevolusjonen har ført til f ærr e ansatte 
i produks jon e n, er det idag lett ~ se at utbyttings
gra den har øket sterkt. I bedriftsøkonomien blir 
sjølsagt ikke disse begrepene brukt. Istedet prøver 
man å finne begreper som ikke er "verdiladde", f.eks. 
"arbeidskrafte ns produktivitet", kapitalens produk
tivitet" os v. 
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MINIMMMSKDSTMETDDE N kalkyle for ~ beregne deknings
bidraget (se dette). Forskjellen mellom en vares 
salgspris o g vari abJe drift s kostnader knyttet til 
produksjonen av varen , kalles d ekningsbidrag. Dek
ningsbidraget må dekke faste kostnader og et bereg
net overskudd. 

MONOPOL tiltak mot frikonkurranse. Et produkt som 
lanseres pA markedet av flere produsenter vil bli 
solgt til varierende pr~s, men den gjennomsnittpris 
som blir oppn å dd vil svare til den verdien produktet 
har f~tt i produksjonen. Hvis en produsent får noe 
nær full kontroll på markedet, vil han prøvs å skru 
prisene så langt opp "som markedet tåler", uavhengig 
av konkurrenter. En slik monopolstilling er målset
tingen for all kapitalistisk stordrift, og har ført 
til dannelsen av organiserte finans- og industrimo
nopoler, som helt dominerer økonomien i de kapital
istiske landa. Når en vare selges til monopolpris, 
tilfaller det eierne en ekstraprofitt (monopolpro
fitt). I Norge er s t ore deler av markedet delt opp 
mellom e t fåtall monopoler. Se kartell. 

MORARENTE ekstrarente som må betales i tillegg hvis 
gjeld ikke blir betalt til avtalt tid. 

MORATORIUM er en utsettels e av betalingen av gjeld 
som ~r forfalt. Gis av fordringshaver i spesielle 
situasjoner, f.eks. akkord (se dette) og gjerne sam
tidig med en prosentvis nedsettelse av gjelda. 

NEDSKRIVING av en pengeverdi betyr A gjøre et penge
system (valuta) billigere i forhold til andre. A 
nedskriv e verdien av varer o.l. betyr en engangsned
settelse av ver d ien, f.eks. på grunn av skader, ukur
ans eller prisfall. Nedskriving må skilles fra ordi
nære og ekst raordin ære avskrivinger (se disse). 

NEGOTIABEL ka n omsettes. 

NOMINELL RE NTE avkast ning i forhold til pålydende 
ve rdi (nominell verdi), i motsetning til effektiv 
rente, som er den avkastning som kan oppnås i for
hold til den faktis ke omsetningsverdi. Brukes mye 
ved aksjespekulasjon. 
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OBLIGASJON gje ldsbr~v. Se ihendehaverobligasjon, 
panteobligasjon og andelsobligasjon. 

OBLIGASJONSMARKED staten, store selskaper, kreditt
foreninger og hypotekforeninger tar opp obligasjons
lån på obligasjonsmarkedet. Obligasjonene gir renter, 
og skal betales tilbake etter en bestemt tid. De 
omsettes som andre verdipapirer, og er som de et 
spekulasjonsobjekt. 

OMLØP SMIDLER ett e r a ksjelovens§ 11-6 skal alle 
eiendelene selskapet har ~eles inn under omløpsmid
ler og annleggsmidler. Omløpsmidlene er de eierdelene 
som i løpet av et år vil bli byttet om med andre 
tilsvarende eiend e ler, f.eks. verdipapirer, varelager, 
kontanter, bankinnskudd. Omløpsmidlene kan deles opp 
i mest likvide omløpsmidler (bankinnskudd, kontanter) 
o g min s t l i k v i d e øm l ø p smi d l er ( var e l a g er ) • Om l ø p s -
midlene (etter lovens oppstilling): Kontanter, bank
innskudd og innestående på postgiro, aksjer, obli
gasjoner og andre verdipapirer, vekselfordringer, 
andre fordringer, lager av råvarer, halvfabrikata, 
varelader for videresalg, forskott til leverandører 
o .l. 

OPP SKR IVING hvis bedriften finner ut at en bygning 
har større verdi i virkeligheten enn den står opp
ført med i regnskapet (i balansen) kan den føres opp 
i neste årsregnskap med en større verdi. Når aktiva
siden på denne måten blir øket, må også passivasiden 
(gjeldssiden) i balansen økes tilsvarende. Dette 
gir mulighet for gratisgaver til eierne i form av 
friaksjer. (I virkeligheten er dette en metode for 
å overføre ekstraprofitt til eierne. ) Passiva kan 
og s å økes ved fonds. Aksjeloven gir r eg ler om opp
s kriving. 

PANT å ta e n gjenstand, eiendel som sikkerhet for 
et krav. Regler i panteloven av B. fegruar 1980. 

PANTEOBLIGASJON viktigste form for pantebrev. 
Pant eobliga s jonen er et gjeldsbrev som angir størr
else på summen, hvordan den ska l betales, renter samt 
hvilken pan t den har. Kan omsettes. 

PANTELÅN l å n mot pant i fast eiendom o.l. 
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PANTEREGISTER kalles nå grunnbok, register over 
tinglyste grunneiendommer. Viser hvem som eier eien
dommen, og er tilgjengelig for alle ved hanvendelse 
til byskriverkontoret. 

PARTIALOBLIGASJON obligasjon på del (part) av et 
større lån. 

PASSIVA i årsregnskapet skal det være et resultat
regnskap, og en oppstilling av forholdet mellom sel
skapets eiendeler (aktiva), og samla gjeld og egen
kapital (passiva) som kalles balanse. Balansen viser 
hvordan kapitalen er anskaffet (passiva) og hvordan 
den er anvendt i bedriften (aktiva). Det er viktig 
at tillitsmenn følger med i utviklingen av bedriftens 
gjeld og egenkapital. Avkastningen av kapitalen 
(rentabiliteten) er sjølsagt viktig for eierne, og 
dermed for arbeidsplassenes sikkerhet. Hvis egen
kapitalen blir for lav (vesentlig under 20%) i for
hold til totalkapitalen kan rentabiliteten på egen
kapitalen bli høy, men bedriftens soliditet kan bli 
dårlig. Eierne kan trekke store fortjenester ut av 
bedriften på kort sikt, og bedriften kan tilsynelat
ende være et "gullkanta" papir. Det er til liten 
trøst for de ansatte, hvis egenkapitalen forsvinner. 

PORTEFØLJE aksjeportefølje er de aksjene bedriften 
har i andre selskaper. Skal føres opp i regnskapet. 
Aksjeloven § 11 -6. 

PRICE/EARNINGS RATIO se kurs/fortjeneste. 

REALISASJONSVERDI den faktiske salgsprisen (ofte 
brukt i motsetning til bokført verdi). 

REALKAPITAL mask in er, transportmidler, bygninger 
( " v i r k e l i g 8 " , k on k r et 8 11 er d i er ) • O i s 5 e g j en 5 tan den e 
har sjølsagt ikke sin verdi fra seg sjøl, men fra 
den arbeidsmengde som er lagt ned i dem. Begrepet 
realkapital brukes i bedriftsøkonomien om slike kon
krete verdigjenstander. 

REINVESTERE investere "om igjen". 
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RENTABILITET å vurder e renten (avkastningen) av 
kapitalen i se lskapet e r ~ vurder e rentabiliteten. 
Den må sjølsagt på lang sikt lig ge over den renten 
kapitaleieren ville fått hvis ha n istedet hadde satt 
penga i banken. Vi kan vurdere totalkapitalrentabi
litet, fremmedkapitalr entabilitet og egenkapitalrent
abilitet: 

Totalrent: Overs~udd + renteutgifter 
totalkapital X 1 OD% 

Fremmedkap. rent: renteutgifter 
fremmedkapital X 1 OD% 

Egenkap. rent: overskudd 
egenkapital X 1 DO% 

Høye tall for rentabiliten er ikke det samme som 
at s ituasjonen er utmerket for arbeidsplassene. Det 
kan være det, men som vi ser av oppstillingene så 
vil en reduksjon av investert kapital også føre til 
"gunstige" rentabilitetstall. Rentabiliteten må dess
uten sees i nøye sa mmenheng med egenkapitalandelen 
(soliditet e n). 

PROFITT form å let med all kapitalistisk virksomhet 
er å skape profitt, ser det ut til. Den private 

profitten er imidlertid bare et uttrykk for at kapi
talismen gjenskaper sine egne betingelser og utvikler 
seg ved å skape en merverdi, som profitten tas fra. 
Profitten er den delen av merverdien som går til 
eierene av kapitalen. Litt populært kan en kalle 
profitt for inntekt på kapital, eller arbeidsfri 
inntekt. Oppdelingen av merverdien er komplisert. 
Noe av den blir igjen i bedriften i form av nye in
vesteringer og lønn til det uproduktive sjefsskiktet 
(av det siste beløpet må en vesentlig del regnes som 
profitt). Av den delen av merverdien som går ut av 
bedriften, går en del direkte som profitt til eierne 
(aksjeutbytte). En del går som profitt til de som 
ha r lånt bedriften pe nger (renter). Profitten kan 
ogs å g& direkte til eierne i form av aksjeutvidelser, 
friaksjer o.l. Bedriften betaler skatt til staten, 
og en vesentlig del av skatten kommer tilbake til 
eierne som profitt via fradragsreglene for gjelds
renter , via gunstige skatte- og investeringsordninger 
for kapital investert i kommandittandeler, aksjer 
(skattefrita k ), obligasjoner og en rekke andre meka
nismer på kapital og kredittmarkedet. Profitten flyter 
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til kapitaleierne via en rekke kanaler som stadig 
er i forandring. Bare en del av profitten blir idag 
formidlet etter den klassiske modellen, som grunnrente 
og utbytte. Profitten blir fordelt samfunnsmessig 
til klassen av kapitaleiere via indirekte mekanismer 
som skaper såvel nullskatteytere som store skatte
ytere. En arbeider som investerer i spareordn inger 
som gir han renter utover den verdisenkingen infla
sjonen ville føre til, tilegner seg også profitt 
på samme måte som tannlegen som spekulerer i det 
grå pengemarkedet, riktignok i helt annen målestokk. 

PROFITTRATE forholdet mellom merverdien og hele 
den investerte kapital i bedriften: 

Profittraten: merverdien (salgspris -arbeidslønnx1 oo % 
totalkapital (aktiva) 

PROKURA ret t til å "tegne firmaet". Fullmakt direk
tøren får av eierne. Innmeldes til handelsregisteret. 
Den som har prokura (prokuristen) har rett og ansvar 
til å opptre på vegne av firmaet (eierne) i forret
ningsforhold ( med unntak for salg eller for beheft
elser av faste eiendommer). 

RENTE avkastning. Rentefot= avkastning i prosent 
pr.år. 

RESULTATREGNSKAP årsregnskap. Bedriften skal sette 
opp et regnskap minimum hvert år (aksjeloven, regn
skapsloven). Regnskapet skal innholde en balanse 
(oversikt over hvordan bedriften har skaffet seg 
kapitalen -pas siva- og hvordan den er investert i 
bedrift e n- aktiva), og et driftsresultat (resultat
regnskap). Resultatregnskapet skal vise resultatet 
av den vanlige driften, inntekter/utgifter fra annen 
virksomhet, hvordan selskapet har beregnet verdifor
ingelse av sine anlegg(avskrivinger) elle r om det 
har foretatt spesielle opp/ned justeringer utover 
dette (opp/nedskriving). Regnskapet skal også vise 
overskudd/underskudd før og etter skatter, og hvor
dan dette er disponert/dekket. 
Det er forskjellige måter å vurdere resultatet. Se 
vurderingsprinsipper. 
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RESERVEFOND skal alle selskaper ha etter aksjeloven 
( § 12-1 ,2og 3). Skal utgjøre minst 20 %av aksje
kapitalen. Skal sammen med oppskrivingsfond utgjøre 
like mye som selskapets gjeld. Regler for årlig av
setning til reservefondet i % av overskuddet (10% 
pr. 1979) og for et beløp i forhold til størrelsen 
på utbetalt utbytte. Reservefondet skal dekke under
skudd ved bedriften og sikre at en del av utbyttet 
blir oppsamlet til dette formålet. Fondet virker 
dermed som et utbyttereguleringsfond. I dårlige år 
betaler bedriften utbyttet ved å overføre det til 
neste års regnskap via reservefondet. 

SALDO forskjellen mellom kreditsida (inntektssida) 
og debetsida (utgiftsida) på en konto. Saldere en 
konto=avslutte en konto. 

SANERE et selskap betur å finne fram til de virke
lige verdiene i selskapet ved å skjære vekk regnskaps
messige fiksfakserier og justere verdiene mot egen
kapitalen. Er ofte et krav hvis det er snakk om å 
gå inn med ny kapital i et selskap som har hangle 
i lengre tid. A sanere betyr egentlig å "gjøre sunn, 
frisk". A sanere gjeld= å få ettergitt gjeld. 

SELVFINANSIERING er når deler av overskuddet blir 
investert i bedriften igjen. 

SELVKOST samtlige kostnader til produksjon og 
distribusjon fram til produktet er levert kunden 
som vare (og betalt). 

SKATTEFRIE FONDSAVSETNINGER bedriften kan redusere 
sin skatt ved å overføre deler av overskuddet til 
skattefrie fonds, som f.eks. markedsbearbeidings
fond, miljøfond o.a. Reglene for slike avsetninger 
er stadig i endring. 

SKJULT RESERVE verdiene i en bedrift kan være mye 
større enn det som står i regnskapet. Hvis eien
delene e r skrevet ned langt under den virkelige 
verdi, oppstår det muligheter for store ekstra
profitter. Det er f.eks. ikke uvanlig at bygninger 
skrives ned mot null i verdi, og blir solgt for en 
slikk og ingenting til et annet selskap som har felles 
eierinteresser med selgerfirmaet. Deretter kan byg
ningene leies ut til skyhøye priser til tidligere 
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eierselskap eller andre. I norsk industri er det 
blitt opparbeidet store skjulte reserver i åra fram 
mot 1981-82. Når aktivaene i selskapene skrives ned, 
følger en tilsvarende reduksjon av passivaene, med 
den følge at det i en rekke selskaper har vært et skrik
ende misforhold mellom store reelle verdier og små 
aksjekapitaler. For små beløp har aksjene i selskapene 
byttet eiere og de store verdiene i selskapene er blitt 
solgt med store profitter som resultat. Dette er en av 
de viktigste grunnene til den "revitaliseringen" av 
aksjemarkedet som spekulantene er opptatt av i disse 
dager. I virkeligheten er det ingen "revita" (opp
living) som skjer, men det motsatte: Et omfattende slakt 
av oppsparte verdier, som går under betegnelsen ~opp
justering av norske verdipapirer". 

Under kapitalismen snus alt på hodet. 

SOLIDITET egenkapitalandel. Et uttrykk for evnen til 
å motstå tap, eller for hvor mye av eiendelene bedriften 
eier sjøl. Soliditeten er forholdet mellom egenkapital 
og hele den investerte kapitalen i bedriften: 

Soliditeten: Egenkapital X 100 % 
Aktiva 

I norsk industri ligger soliditeten mellom 15 og 25 
prosent. I utlandet varierer den sterkt. Bl.a. ligger 
den høyere i USA. Soliditeten og endringer i den må 
nøye vurderes i forhold til rentabiliteten og sees i 
sammenheng med det øvrige regnskapet. Samt spørsmålet 
om skjulte reserver. 

SOLVENS evne til å betale (forpliktelsene ettersom de 
forfaller). Motsatt: Insovens. 

STATUS balanse, egentlig "situasjonen". 

STRØMNINGSANALYSE blir brukt i årsregnskapet og i 
budsjettet. Viser hvordan kapitalen har øket i peri
oden, o g hvordan den er brukt. Også kalt finansierings
analyse. En slik analyse er viktig å analysere, fordi 
den er ment å forklare endringene i bedriftens aktiva 
og passiva. (Om den gjør det, er en annen sak). 

TILLEGGSAVSKRIVING ekstraordinær avskriving som ikke 
kan være mer enn halvparten av ordinære avskrivinger. 
Avskaffet i 1983. 

TOTALRENTABILITET avkastning av hele kapitalen. (Se 
rentabilitet). 
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UKURANS en vare som ikke er skadet, kan som følge av 
mote-endringer, nye bedre varer, nedsatt kjøpekraft 
hos kundene o.l. f~ redusert sin verdi. 

UNDERSKUDDSFRAMFØRING underskudd ett år kan dekkes 
i følgende års regnskap som fratrekk på inntekta. 

UTBYTTEDELING forslag fra arbeidsgiverhold om å knytte 
(deler av) arbeidslønna til bedriftens driftsresul-
tat. Fagbevegelsen i Norge har gått mot dette. 
Bedriften har tusen skjulte og åpne metoder til å 
p~virke driftsresultatet i den ene eller andre retninga, 
og ville dermed kunne manipulere lønnsutviklingen på 
en (for dem) gunstigere måte enn i dag. Kapitaleierne 
tar i dag ut bare deler av sin profitt i form av 
direkte utbytte. Det øvrige strømmer inn via andre 
kanaler, og det ville være en smal sak ~ ta ut stadig 
større deler av profitten på slike indirekte måter, og 
mindre deler i form av utbytte. A godta utbyttedel
ingen, ville bety å godta utbytting som system. Det 
at eierne av kapitalen har rett til å tilegne seg 
arbeidsfri inntekt som er skapt av gratis arbeide. Ut
byttedeling blei først tatt opp fra arbeidsgiverhold 
i Norge i 1918 (Arbeiderkommisjonen), og har seinere 
blitt pusset støv av i ny og ned. 

UTBYTTING den menneskelige arbeidskrafta har den egen
skap at den skaper større verdier enn den sjøl bruker. 
Produktet har som vare langt større verdi på markedet 
enn den lønn arbeideren får. Forskjellen - merverdien -
tilegner kapitaleierne seg. Det nødvendige arbeidet 
som arbeideren utfører, får han betalt for. Det ar
beidet som har skapt merverdien, får han ingenting for. 
Likevel tvinges han til å st~ i produksjonen og ut-
føre dette gratisarbeidet - merarbeidet - på grunn av 
de tvangsmidler kapitaleierne har til r~dighet, direkte 
og gjennom samfunnet. At kapitaleierne på denne måten 
tar verdien av merarbeidet fra arbeideren uten vederlag, 
kalles kapitalistisk utbytting. 

UTBYTTING SGRAD er forholdet mellom den tida arbeideren 
jobber for seg sjøl og den tida han jobber for kapital
isten. Svarer til forholdet mellom lønn og merverdi: 

Utbyttingsgrad: Merverdi (salgspris - lønn) X 100 % 
Arbeidslønn (nødvedig arb.) 0 

Et annet ord for utbyttingsgrad er: Merverdirate. 
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UTBYTTEREGULERINGSFONO fond for å regulere utbytte 
over flere år. Må brukes inn en 5 år, for at det ikke 
skal føres som inntekt. 

UTROSKAP som strafferettslig begrep: den som skader 
eiernes interesser, kan dømmes for utroskap (straffe
lovens § 275). 

VALUTA (et lands)pengesy st em. Valutakurs er prisen 
på fremmed valuta regnet i norske kroner. 

VEKSEL spesiell form for gjeldsbrev. Kortsiktig. Leg
ger stort pre ss på den som skylder. I undertegnet form 
kalles den aksept. Kan omsettes. Brukes mye ved van
lige varel everanser, og kan s elges i bank med en gang 
den er undertegnet. Spesiell og rask inndrivingsmåte. 

VERTIKAL INTEGRASJON et konsern som består av bedrif
ter som dekker produksjaonprosessen og distribusjon 
fra råstoff til ferdig vare på markedet er integrert 
vertikalt. I motsetning til horisontal integrasjon 
(se dette). 

VERDI verdien til e n vare er bestemt av den arbeids. 
mengden som er nødvendig for å produsere den og bringe 
den til markedet. På markedet blir verdien uttrykt 
av en annen vare, f.eks. penger. De begrepene vi får 
om verdier er altså tils ynelatende forhold mellom ting. 
I virkeli~heten er forholdet mellom verdier (uttrykt 
i en pris) et uttrykk for forholdet mellom arbeids
mengder og dermed et uttrykk for forholdet mellom de 
menneskene som har skapt varene. Verdiene i samfunnet 
som helhet er derfor et uttrykk for den samlede arbeids
mengden som har gått med i produksjonen. Når vi i butik
ken ser varer og atter varer, som er harde upersonlige 
"ting", s tår vi egentlig overfor "størkna arbeide". 
Begrepet verdi inneholder løsningen til kapitalismens 
viktigste mysterium: For om ei øks har blitt bearbeida 
av Hansen, Nilsen og Pettersen på vegen fra malm og 
tre til øks, så selges den likevel til et større antall 
kroner enn lønnene til Hansen, Nilsen og Pettersen 
samt alle andre nødvendige utgifter tilsammen. Arbeids
krafta til Hansen, Nilsen og Pettersen har hatt den 
magiske egenskapen at den har skapt større verdier enn 
den har sjøl (lønna). Forsettelsen på dette eventyret 
står under "merverdi" og "profitt". 
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ÅPNINGSAVSKRIVING er en ekstraordinær avskriving. 
Kan brukes tilogmed 5.åre t e tter nya n skaffe ls e . Må 
ikk e overstig e ha lvparten av ska tt ep l iktig inntekt. 
Av ska ffet i 1 983 . 

ÅRSREGNSKAP ska l sett e s opp e tter avslutningen av 
re gn sk ap e t for hvert år, o g skal gi en fullstendig 
fram st illing av bedriftens øko nomi sk e forhold (regn
skapsloven). Det gjør det ofte ikk e . Derfor er det 
11iktig (men vanskelig) å l ese regnskapet "mellom 
linj ene ". Årsr eg nskapet skal best å av et resultatregn
skap (d riftsregnskap) so m ska l gi en framstilling av 
utgiftene og inntektene ved drifta og resultatet, samt 
om bedriften har tjent e ll e r tapt noe på annen virk
somh et e nn hovedvirksomheten . Sv ært mange bedrifter 
spekuler er f.ek s . på ak s jemarkedet, og har midler plas
sert andre st e der for å spekuler e (f.eks. grå penge
marked). Balansen skal vise bedriftens kapital i form 
av e iendeler (akt iva) og hvor kapitalen kommer fra 
(pas si va). Årsre gnskap e t bør ogs å ha med en finan si 
eringsan a lyse (strømningsanalyse) som f ork larer endring
ene i aktiva oq pass iv a og hva som er kilden t il end
ringene (ikke min st !). 

o 

Arsberetning 1983 
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NYTTIGE STEDER HVOR DU KAN FINN E OPPLYSNINGER OG 
EIERFORHOLD: 

Regnskapssentralen i Brønnøysund Tlf. 086/25000 ~ ~9Å-{. 
Her kan du bestille kopier av regnskapene til alle 
registrerte aksjeselskaper i Norge. For tida koster 
det kr. 75,- pr. regnskap. 

Handelsregisteret. 

Har \Jedtekter 
m.m. For tida 
Kan bestilles 

og stiftelsesdokumenter, samt endringer 
koster det ingenting å f ~ kopier i Oslo. 
pr. telefon og sendes pr. post. j~ 

Byskriverkontoret. 

Her finnes du grunnbok, eierdomsoversikter. 

Kierulfs Aksjehåndbok. 

Finnes på bibliotekene. Inneholder div. opplysninger 
om aksjeselskaper. Mye er hentet fra årsmeldingene. 

Aksjeserviss i bedriftene. 

Store bedrifter har e ge n aksjeservise. Der kan du be
stille uts kr ifter av hv e m som er aksjonærer. Slike 
opplysninger er offentli ge pr. lov, bedriftene kan 
ikke nekte å levere ut oversiktene. 

Bankens aksjeservise. 

De bedriftene som i kke har egen aksjeservise har over
latt det til sin bankforbindelse. Da må du henvende 
deg i den bestemte banks aksjeserviseavdeling. 

Årsmeldinger. 

Årsmeldinger skal være tilgjengelige for offentligheten. 
Ved henvendelse ved b edr iften skal den være mulig å 
fås tak i. 
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Kreditopplysningsbyråene. 

Skaffer opplysninger om persone r og seskaper, men bruker 
gjerne en av de kildene vi har nevnt her. Imidlertid 
vil du s par e arbeide med å skaffe det sjøl,- og betale 
en de l for de t . 

Klipparkiv i a visen e . 

De store avis e n e har store klipparkiv. Du kan ringe 
og bestille klipp om se lskap er , personer etc. som har 
vært omtalt i avisa. Her finn s de t ofte mye opply s ninger, 
men det er gjerne endel rot i arkivene. 

Meglerne. 

Meglerne finn er du på yrkeslista i telefonkatalogen. 
De kan skaffe materiale om både det ene og det andre. 
Men det kost e r. 

Bran s j eor gani sas jonene. 

Mekaniske Verksteders Landsforening (MVL), Industri
forbundet, Nor s ke Sk ip s b ygg ere s Landsforenin g osv. 
sitter på statis tikk og annet mater ial e , som kan skaffes 
ved henvend else . 

Statistisk Se ntralbyr å . 

Har en mengde økonomi sk materiale som publiseres i 
ulike trykksaker. He nvend deg til byr åe t, og du får 
hj e lp. Annet ge ner e lt økonomisk materiale vil du også 
få hjelp til å finne av byrået. 
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LITTERATURLISTE. 

Dette er bøker o.l. som lett kan få tak i og som er 
nyttige for å forstå regelverket: 

Berg, Eskild og Webster: "Reglene om b e driftsdemokra
tiet", Oslo 1977. 

Hansen, Harry: "De ansattes rett til representasjon 
i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling", Oslo 
1977 (en kort brosjyre utgitt av LD). 

Friberg, Odd: "Arbeidsmiljøloven. Med kommentarer." 
Oslo 1980. Nødvendig å ha. 

Isachsen, Knut: "Styrearbeide", Oslo 1980. 

Myrvang og Heum: "Mini-leksikon økonomi", hefte utgitt 
av AOF. Særlig nyttig i tilknytning til regnskapsana
lyse. 

Sk å re, Jan: "Lov om a ksjesels kaper. Med kommentarer". 
Oslo 1980. Denne må klubben ha på klubbkontoret. 

AOF har i tilknytning til forskjellige kurs for til
litsmenn utarbeidet flere hefter som har med styre
arbeide å gjøre, bl.a: "Bedriftsdemokratiet", "Er med
innflytelse nok?" ,"Planlegging og styringssystemer", 
"Bedriftspolitiske handlingsprogram" osv. Dette mat
eriale fås ved henvendelse til AOF. Min personlige 
oppfatning er at dette materialet ikke er særlig godt 
egnet uten annet materiale og grundige diskusjoner. 
Derimot har AOF også laget 12 notater om regnskaps
analyse o g bedriftsøkonomis k e spørsmål. Notatene er 
nummerert fra 1 til 12. De er instruktive, og anbefa
les hermed på det sterkeste. 
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Utdrag fra "Lov om aksjeselskaper av 

4. juni 1976. 

Med endringer sist ved lov av 

11. juni 198~ samt forskrifter 

av 3. og 4. november 1976 og 

25. mai 1977. 

Utdragene omfatter kapitlene: 

8, 9, 15, 17 og 18. 

§ 8-1 
~-;t nlt~jcsclslwp skal ha et styre med minst tre medlemm..sr. Er sel

skapets nksjcltupital mindre enn '"C11 million kroner, kan styret bestå 
nv ett eller to medlemmer. I selskap som har !Jcdriflsforsamling, skal 
styret ha minst fem medlemmer, med mindre Kongen i det enkelte til
felle har gjort unntak. 

Styret velge!! nv generalforsamlingen med de unntak som er fnstsatt · 
i § 8--17 forslc og annet Jct!tl, ~ 8-20 furstc ledd og § 8--23 tredje 
ledd.. Den valgrett som i medbohl av foreg:\ende punktum tilkommer 
generalforsamlingen, lcnn i vetllektcne overfores til andre, for elu!
cmpcl til de nusntt.c i sclslcupet eller i konBern eller gruppe foretak som 
selskapet tilhører. Valgrett som nevnt kan ikke legges til styret eller 
til medlem av styret. og mer enn halvdelen av styremedlemmene akal 
velges av generalforsamlingen. 

Har styret ett eller to medlemmer, skal velges minst en varamann. 
r andre tilfeller, og når det ikke er gitt forskrifter om varamenn i 
medhold av § 8-17 tredje ledd eller § 8-20 første ledd, be::~temmer 
det organ m.v. som velger styret eller ett eller flere styremedlemmer 
om det også skal være varamenn. 

Lovell8 bestemmelser om styremedlemmer får al langt 4e paøøer 
anvendelse på varamenn. 
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§ 8-2 . 
Styremedlem tjenestegjør i to år. f vedtektene kan det fastøett.M 

kortere eller lenger tjenestetid, dog kan tjenestetiden ikke være len
ger enn fire år. Kortere tjenestetid kan fal!t.setteø ved suppleringsvalg. 
Tjenestetiden opphører ved avslutningen av den ordinære generalfor
samling i det år tjenestetiden utløper. 

Et styremedlem blir stående inntil nytt styremedlem er valgt, øel• 
om tjenestetiden er utløpt. 

§8-3 
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre 

tilbake før tjenestetiden er ute. Om tilbaketreden skal gis rimelig for
hlndsvarsel til styret og likeså til den som bar valgt ham når styre
medlemmet ikke er valgt av selskapet. Medlem av styret kan ogsl 
fjernes ved beslutning av den som har valgt ham. 

Opphører vervet for et styremedlem før utløpet av tjenestetiden 
eller blir han fjernet ved kjennelse etter § 13-20, og varamenn for 
ham ikke finnes, skal de øvrige styremedlemmer sørge for at det blir 
valgt nytt styremedlem for resten av hans tjenestetid. Røret' valget 
WJder generfllforsamllngen, knn det utstå til neste ordinære general
forsamling dersom styret er vedtaksført med de gjenstående med
lemmer og varamenn. 

§ s----4 
Selskap med en aksjekapital på en million kroner eller mer skal ha 

administrerende direktør (forretningsfører, disponent). I andre sel
skaper kan atyret bestemme at selskapet skal ha adminimrerende di- • 
rektør. 

Administrerende direktør tilsettes av styret. 
I vedtektene kan styrets myndighet etter første og annet ledd leg

ges til bedriftsforsamlingen, eller til generalforsamlingen eller repre
sentantskapet om selskapet if.ke har bedriftsforsamling. 

·~ Om ikke Kongen gjør unntak i det enkelte tilfelle, skal administre-
rende direktør og minst halvdelen av styrets medlemmer være bosatt 
i riket og ha bodd her i de siste to år. 

Ingen') kan samtidig være styremedlem i mer enn fem aksje
selskaper som hver har mer enn 100 ansatte. Selskaper innen samme 
konsern regnes i forhold til forbudet i forrige punktum som ett 
selskap. 

Den som etter å ha blitt valgt til styremedlem på lovlig mAte kom
mer inn under forbudet i forrige ledd, må innen to år etter at det ulov-
lige forholdet inntraff ha brakt det til opphør. · 

Ingen kan være styremedlem eller administrerende direktør når 

1. han er umyndig, eller 

2. det inntrer slik hindring for hanl!l vedkommende som nevnt i § 
13-19. · 

I selskap som '3ier norsk skip, kan det ikke uten tilslutning fra alle 
aksjeeiere velges til styremedlem noen hvis deltakelse i styret vil med
føre at skipet ikke lenger er norsk . 

.t) Lov av 11. juni 1982 nr. 48. ~ ~ 
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§ 8---6 
De enkelte medlemmer av styret, bedriftsforsamlingen og represen

tantskapet, samt revisor, administrerende direktør og andre ledende 
ansatte i selskapet, skal omg[lende gi st yret melding om salg og erverv 
av aksjer og andre verdipapirer i selskapet, som gjelder ham selv. 
hans ektefelle eller mindreårig barn, eller et selskap hvor han har slik 
innflytelse som nevnt i § 1-2. Meldingen skal innføres i en særskilt 
protokoll. 

Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende salg og erverv av 
aksjer eller andre verdipapirer i andre selskaper i samme konsern. 

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke dersom selskapet. 
eller i tilfelle konsernselskapene til sammen, har færre enn 20 aksje
eiere. 

f ~7 
Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret, I!IOm 

skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksom
het. Har SE-lskapet administrerende direktør, hører forvaltningen un
der styret og administrerende direktør. 

Administrerende direktør forestår den daglige ledelse og skal følge 
de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse om
fatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller 
st or betydning. Slike saker kan administrerende direktør bare avgjøre 
om styret i det enkelte tilfelle har git t ham myndighet til det, eller 
styrets be:~lutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for sel
skapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettea 
om saken. 

Styret har pliltt til å phse at bokføring og formuesforvaltning er 
gjenstand for betryggende kontroll. Administ rerende direktør skal 
sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, 
og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 

§ 8-8 
Styret i datterselskap plikter å gi styret i morsele~apet de opplys

ninger som trengs for å vurdere konsernets stilling og resultatet av 
konsernets virksomhet. 

§ 8--9 
Styret skal ha en formann. Er ikke annet bestemt i vedtektene eller 

av det selskapsorgan som velger et flertall av styremedlemmene, skal 
styret velge formann. Administrerende direktør kan ikke velges til 
formann i styret dersom selskapet bar en aksjekapital på en million 
kroner eller mer og selskapet ikke har bedriftsforsamling eller repre
sentantskap. 

F ormannen skal sørge for at styret holder møte så ofte som trengs. 
Medlem av styret og administrerende direktør kan kreve at styret 
sammenkalles. Om styret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer an
net, har administrerende direktør rett til å være til stede og til å uttale 
seg på styremøter, selv om han ikke er medlem av styret. 

Styremøte ledes av formannen. Er han ikke til s tede, og det ikke er 
valgt noen varaformann, velger styret en møteleder. 

Ved styremøter skal føres protokoll som underskrives av samtlige 
tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller administrerende 
direktør som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfat
ning innført i protokollen. Har styret fem eller flere medlemmer, kan 
det utpeke to av sine medlemmer til å undtrskrlve protokollen. Ut
skrift skal i så fall sendes samtlige deltakende etyremedlemmer med 
frist for merknader som i tilfelle kan kreves innført i protokollen. 
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§ 8-10 
Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av samtlige medlem

mer er til stede, om ikke vedtektene stiller strengere krav. Styret kan 
dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret sl 
vidt mulig er gitt høve til å delta i sakens behandling. Har et styr&
medlem forfall og det finnes varamann for ham, skal varamannen 
gis høve til å møte. 

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende 
har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt 
for. De som stemmer for en beslutning må dog alltid utgjøre mer enn 
en tredjedel av samtlige styremedlemmer. 

Ved valg eller ansettelse anses den valgt eller ansatt som får flest 
stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny av
stemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stem
metallet likt ved valg av formann eller møteleder, avgjøres valget ved 
loddtrekning. I andre tilfelle gjelder det lederen har stemt for. 

l vedtektene kan oppstilles flertallskrav eom avviker fra det som 
er fastsatt i annet og tredje ledd og gis avvikende regler om følgen 
av øtemmelilthe~ 

§8-11 
Styremedlem eller administrerende direktør må ikke delta i behand

lingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har slik særlig betyd
ning for ham selv eller nærstående at han må anses for å ha en fram
tredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Styremedlem 
eller administrerende direktør må heller ikke delta i beslutning om 
lån mot eller diskontering av noe papir som er påført hans navn. 

' § 8-12 
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. 
Styret kan gi styremedlem, administrerende direktør eller bestemt 

betegnede ansatte rett til å tegne selskapets firma. Det kan bestem
mes at rett til å tegne selskapets firma bare kan utøves av flere i fel
lesskap. Annen innskrenkning i retten til å tegne firmaet kan ikke 
registreres. 

Vedtektene kan begrense styrets myndighet etter annet ledd og 
ogs!t direkte gi bestemmelser om fullmakt som der nevnt. 

Rett til å tegne selskapets firma kan når som helst kalles tilbalte. 
Det som gjelder for administrerende direktør etter §§ 8-5 og 

8-11, får tilsvarende anvendelse på firmategner eom ikke er styre
medlem eller administrerende direktør. 

§ 8-13 
Administrerende direktør kan alltid representere selskapet utad i 

anliggender som faller innenfor hans myndighet etter § 8-7. 

§8-H 
Styret og andre som i medhold av §§ 8-12 og 8-13 representerer 

selskapet, må ikke treffe tiltak som er egnet til å gi visse aksjeeiere 
eiler tredjemann en urimelig fordel på andre ak.sjeeieres eller selska
pets bekostning. 

Styret og administrerende direktør må ikke etterkomme beslutning 
av generalforsamlingen eller annet selskapsorgan eom strir mot len 
eller mot selskapets vedtekter. 

§ 8-15 
Har noen aom etter §§ 8-12 eller 8-13 representerer selskapet 

utad, ved disposisjon på vegne av selskapet overskredet sin myndighet, 
er disposisjonen ikke bindende for selskapet dersom medkontrahenten 
innså eller burde innse at myndigheten ble overskredet og det derfor 
ville stri mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende. 
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§ 8-16 
Godtgjørelse til medlemmer av styret fast.:!lettes av generalforsam

lingen, men av bedriftsforsamlingen for styremedlemmer valgt a• 
denne. 

Styrflmedlem, n.dministrerende direktør eller noen av deres unuer
ordnede må lkku l nnledn!Jlg av rottahnndcl for selskapet ta imot 
godtgjørelse fra andre enn selskapet og heller ikke godtgjørelse som 
medkontrahenten eller representant for denne har betinget hos sel
skapet. Medlem av styre som ikke deltar i den daglige ledelse, kan 
likevel opptre som mellommann overfor selskapet mot vanlig mellom
mannsgodtgjørelse for så vidt ang!\r forretninger som inngår under 
mellommannsvirksomhet vedkommende driver som næring, forutsatt 

' at han ikke ved høvet også representerer selskapet. 
Godtgjørelse som ikke må mottas av styTemedlem eller administre

rende direktør, må heller ikke mottas av deres ektf'f"ll" l:'ller noen 
BOm er beslektet eller besvogret med dem i rett opp- eller nedstigende 
linje, eller av selskap som noen her nevnt person har en framtredende 
l.Jlteresse i. 

Godtgjørelse som er avtalt eller mottatt i strio med bestemmelse 
l annet eller tredje ledd, tilfaller aksjeselskapet. 

Særregler for selskaper med tiere enn tiO ansatte KOm ikke 
har bedriftsforsamling. 

§ 8--11 
I selskap som de t re siste r egnRknpsAr gjennomsnittlig har hatt 

fiere enn 50 an.sa.tte, men som ikke har bedriftsforsamling, Jr.an et 
tlcrtall av de ansatte kreve at inntil en tredjedel, dog minst to, n 
styrets medlemmer med varamenn velges av og blant de anøatte. 

Tilhører et selskap et konsern eller annen gruppe foretak aOin er 
knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse, kan Kon
gen etter søknad fra konsernet (gruppen) eller fra et flertall av de 
ansatte i konsernet (gruppen) bestemme at de ansatte i konsernet 
(gruppen) ved anvendelse av første ledd skal reknes som ansatt i sel
skapet, og at valg etter første ledd skal foretas av og blant de ansatte 
i konsernet (gruppen). 

Kongen kan ved forskrift eller ved vedtak i det enkelte tilfello 
gjøre unntak fra bestemmelsen i første ledd eller bestemme at annet 
ledd skal anvendes i forhold til deler av konsernet eller gruppen. 
Kongen kan dessuten gi utfyllende forskrifter til første og annet ledd, 
herunder om vilkår for stemmerett og valgbarhet, valgmåten, om av
gjørelse nv tvister om valget og om bortfall av verv som styremedlem. 

Bestemmelsene i § 8-2 første ledd om tjenestetidens lengde og 
§ 8-3 forste ledd tredje punktum om fjerning av styremedlem, gjel
der ikke for styremedlem valgt etter reglene i første og annet ledd. 

Bcdr!fts.forsumllng. Særregler for selskaper som 
har bedriftsforsamling. 

§ 8--18 
l selskaper som de siste tre reg nskapsår gjennomsnittlig har hatt 

flere enn 200 ansatte, sl{al det velges en bedriftsforsamling pA 12 med; 
lemmer eller et hoyere antall, delelig med tre, som fastsettes av gene
ralforsaml ingen. 

To tredjedeler av medlemmene med varamenn velges av general
forsamlingen. I vcd tekt<>ne kau valgretten overføres til andre, for 
eksempel W de ansatte i selskapet eller i konsern eller gruppe som 
selskapet tilhører. Valgrett som nevnt i annet punktum kan likevel 
ikke legges t il bedriftsforsamlingen selv eller styret, eller til medlem 
SV disse organer, Og mftCnn halvdelen ClV bedriftsforsamlingens !Jled
lemmer skal vel es av generalforsamlingen. 
~tredjedel av me emmcne me varamenn velges av og blant de 

an.entte. 
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Tilhører et selskap et konsern eller annen gruppe foretak som er 
knyttet sammen ~jennom eierinteresser eller felles ledelse, kan Kon
gen etter søknad fra konsernet (gruppen) eller fra et flertall av de 
ansatte i konsernet (gruppen) bestemme at de ansatte i konsernet 
(gruppen) ved anvendelse av første ledd skal reknes som ansatt i 
eelskapet, og at valg etter tredje ledd skal foret.M av og blant de an
sntte i konsernet (gruppen) . 

Kongen kan ved forskrift eller i det enkelte tilfelle gjøre unntak 
fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd eller bestemme at 
fjerde ledd skal anvendes i forhold til deler av konsernet eller grup
pen. Kongen kan dessuten gi utfyllende forskrifter til første, tredje 
og fjerde ledd, herunder om vilkår for stemmerett og valgbarhet, 
valgmåten, om avgjørelse av tvister om valget og om bortfall av verv 
t~om medlem av bedriftsforsamlingen. 

§ 8-19 
Om tjenest13tid og opphør av verv som medlem av bedriftsforsam-

lingen gjelder §§ 8-2 og 8-3 tilsvarende, dog gjelder § 8-2 første 
· ledd om tjenestetidens lengde og § 8-3 første ledd tredje punktum 
· om fjerning av et medlem ikke for medlem som er valgt av de an-
: utte i medhold av 18 tredje og fjerde ledd. 

edlem av styret og administreren e re ø kan ikke være med-
. lem av bedriftsforsamlingen. Om ikke Kongen gjør unntak i det enkelte 

tilfelle, skal minst halvdelen av bedriftsforsamlingens medlemmer 
være bosatt i riket og ha bodd her i de siste to år. Lovens bestemmel
ser om bedriftsforsamlingens medlemmer får så langt de passer an
vendelse på varamenn. 

Bedriftsforsamlingen velger selv en formann blant sine medlem
mer. 

§ 8-20 
Det hører under bedriftsforsamlingen å velge medlemmer til styret 

<>g styrets formann. En tredjedel av bedriftsforsamlingens medlem
mer kan kreve nyvalg av medlemmer til styret og at valg til styret 
skal skje som forholdstallsvalg. Dersom særlige grunner tilsier det, 
kan Kongen i det enkelte tilfelle gjr r.e unntak fra bestemmelsene i 
dette ledtl. Kongen kan også gi uUyllende regler om styrevalget. 

Bedriftsforsamlingen skal føre tilsyn med styrets og administre
rende direktørs forvaltning av selskapet. Hvert av medlemmene kan 
på møte i bedriftsforsamlingen kreve opplysninger om selskapets 
drift i den utstrekning de finner det nødvendig. Bedriftsforsnmlingen 
kan selv eller ved utvalg iverksette undersøkelser. 

Bedriftsforsamlingen skru gi uttalelse til generalforsamlingen om 
styrets forslag til resultatregnskap og balanse, eventuelt også kon
øernresultatregnskap og konsernbalanse, bør godkjennes, og om sty
rets forslag om anvendelse av overskott eller dekrung av tap. Styrets 
forslag samt revisjonsberetning skal sendes bedriftsforsamlingens 
medlemmer senest en uke før saken skal behandles. 

Etter forslag fra styret treffer bedriftsforsamlingen avgjørelse i 
uker som gjelder (a) investeringer av betydelig omfang i forhold til 
selskapets ressurser eller (b) rasjonalisering eller omlegging al' 
driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeids
styrken. Vedtektene kan dessuten bestemme at det til visse arter for
retninger som ikke hører til den daglige ledelse, skal kreves sam
tykke av bedriftsforsamlingen. Kongen kan gi forskrifter om den nær
mere avgrensing av bedriftsforsamlingens myndighet etter første 
punktum og om saksbehandlingen i bedriftsforsamlingen. 

Bedriftsforsamlingen kan vedta anbefalinger til styret om en hvil-
ken som helst sak. _ 

Andre beføyelser kan ikke legges til bedriftsforsamlingen, med 
mindre loven særskilt gir l)eimel for det. 
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§ 8--21 
Bedriftsforsamlingens formann skal innkalle til møte så ofte som 

nødvendig, og dessuten når minst en sjettedel av medlemmene eller 
styret krever det. Om ikke bedriftsforsamlingen for det enkelte tilfelle 
bestemmer noe annet, har medlem av styret og administrerende direk
tør rett til A. være til stede og til å uttale seg på møter i bedriftsfor
samlingen. Styrets formann og administrerende direktør har plikt til 
å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det 
foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal utpekes en stedfor
treder. Om møteledelse og protokollering gjelder § 8-9 tredje og 
f jerde ledd tilsvarende. Om vedtaksførhet og avstemninger gjelder 
§ 8--10 tilsvarende. 

Bestemmelsnne i § 8---11 om'inhabilitet og § 8--14 første ledd om 
urimelig forskjellsbehandling gjelder også for medlemmene av be
driftsforsamlingen. 

Godtgjørelsen fa!'!tsettes av generalforsamlingen. Om godtg jørelse 
som mellommann m. v. gjelder § 8--16 annet og f jer de ledd tilsva
rende. 

§ 8-22 
I vedtektene kan bestemmes at selskapet skal ha bedriftsforsamling 

selv. om vilkårene etter § 8--18 ikke foreligger . Bestemmelser om 
bedriftsforsamling som er gitt i eller i medhold av loven, gjelder da 
tilsvarende, rned mindre vedtektene fastset t er noe annet. 

Tilhører selskapet et konsern eller annen gruppe f oretak som · er 
knyttet sammen gjennom eierinteresser eller feli!!B ledelse, l{an i ved
tektene bestemmes at ansatte l konsernet eller gruppen skal ba stem
merett og være valgbare ved valg av medlemmer til bedriftsforslml
li ngen. 

Representantskap. Særregler for selskaper aom har 
representantskap. 

§ 8-23 
I selskap som ikke har bedriftsforsamling, kan vedtektene bestem

me at selskapet skal ba et rcpresentanskap som skal bestå av minst 
tre medlemmer. Medlem av styret og administrerende direktør kan 
tkke være mlmlem av representantskapet. Det1) som er bt•stemt om 
styremedlemmer 1 § 2-2 nr. 6 og § 8--5 første ledd, gjelder til
svarende for medlemmer til representantskapet. Lovens bestemmelser 
om representantskapets medlemmer får så langt det passer anven
delse på varamenn. 

Representantskapet velges av generalforsamlingen. Bestemmelsene 
i § 8---18 annet ledd annet og tredje punktum gjelder tilsvarende. 

Er ikke annet bestemt i vedtektene, velges styret av representant
skapet. Representantskapet skal dessuten føre tilsyn med styr ets og 
administrerende direktørs forvaltning av selskapet. Hvert av medlem
mene kan på møte i representantskapet kreve opplysninger om sel
skapets drift i den utstrekning de finner det n ødvendig. Representant
skapet kan selv eller ved utvalg iverksette undersokelser. 

Representantskapet skal gi uttalelse til generalforsamlingen om 
styrets forslag til resultatregnskap og balanse, eventuelt også kon
sernresultatregnskap og konsernbalanse, bør godkjennes, og om sty
rets forslag til anvendelse av overskott eller dekning av t ap. Styrets 
forslag samt r evisjonsberetning skal sendes representantskapets 
medlemmer senest en uke før saken skal behandles. 

Vedtektene kan bestemme at det t il visse arter forretninger som 
ikke hører til den daglige ledelse, skal kreves sruntykke av represen
tantskapet. Repreaenta.ntsltapet kan vedta anbefalinger til styret i 
hvilken som helst sak. Andre befoyelser kan ikke legges t il r epresen
tantskapet, med mindre loven særskilt gir heimel for det. 

For øvrig ~jelder bestemmelsene i §§ 8--2 og 8---3, § 8--9 første, 
tredje og fjerde ledd, §§ 8---10, 8--11 og 8-14, § 8-16 første, annet 
og fjerde ledd samt § 8--21 første ledd førs te t il fj erde punktum til
svarende for representantskapet og dets medlemmer. 
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Kap. 9. Generalforsnmlingen. 
§ 9-1 

Gjennom gt".neral!orsamlingcn utøver aksjeeierne den øvcnrtc myn
dighet i selskapet. Dog kan vedtak som treffes av bedriftsforsanllin~en 
etter§ 8--20 første og fjerde ledd ikke overprøves av generalforsam
lingen. Kongen kan i det enkelte tilfelle gjøre unntak fra annet punk
tum ~år ~~kapet ør et da~akap og de ILI18atte i datterselllkapet 
har rett til representasjon i styre eller bedriftsforaamling etter ved
tak 10m nevnt i§ 8--17 annet ledd eller § 8-18 fjerde ledd, eller ved
tektaOO.temmelse med tilsvarende innhold. 

I vedtektene kan bestemmes at aksjeeiere som ønsker å delta i ge
neralforsamlingen, skal melde seg hos selskapet innen en bestemt frist 
som angis i innkallingen og som ikke skal utløpe tidligere enn fem 
dager før generalforsamlingen. Har aksjeeieren ikke meldt seg i rett 
tid, ·kall han nektes adgang. Retten til å møte på generalforsamlingen 
kan ii9te på annen måte begrenses i vedtektene. 

Rett. til å være til stede på generalforsamlingen og til å uttale seg 
har ogSå administrerende direktør og medlemmene av styret, bedrifts
torøam,lingen og representantskapet. Administrerende direktør og for
mannen for styret, bedriftsforsamlingen og representantskapet har 
plikt til l være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig 
eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal utpekes en 
•tedfortreder. 

§ 9-2 
Ak.sjeeier har rett til å møte ved fullmektig. Retten til selv l velge 

fullmektig kan ikke begrenses i vedtektene. 
Fullmektigen skal legge fram skriftlig og datert fullmakt. Full

makten anees å gjelde bare førstkommende generalforsamling, med 
mindre det tydelig framgår at noe annet er ment. Den kan når som 
helet kalles tilbake. 

Aksjeeier har rett til å ta p1ed en rådgiver på generalforsamlingen. 

§ 9--3 
I generalforsamlingen gir hver aksje en stemme om ikke annet føl· 

ger av denne lov eller av vedtektene. Bestemmelse i vedtektene om 
at visse aksjer ikke skal gi stemmerett eller skal ha begrenset atem
mevekt er bare gyldig dersom antnllet aksjeeiere i vedko.mmende aksje
klaase er lavere enn 20. Aksjeovergang som medfører at antallet aksje
eiere blir 20 eller høyere, er uten virkning i forhold til selskapet. 
§ 3--4 fjerde ledd gjelder tilsvarende. Kongen kan etter søknad fra 
selskapet gjøre unntak fra annet og tredje punktum. 

Stemmerettsbegrensninger som er fastsatt i vedtektene, er uten be
tydning 1 forhold til bestemmelser i denne lov som gir rettigheter til 
hver aksjeeier eller til aksjeeiere som eier eller representerer en v:i.IB 
del av· ak.ejekapit&len. Det samme «jelder i forhold til bestem.melMr 
aom - for at vedtak skal være truffet - krever tilalutn!ng fra en 
ria del av dett kapital 110m er representert pl generaltoraamllncen. 

I vedtektene kan bestemmes at aksjer som overdras til nY eier, Ikke 
skal gis stemmerett før det er gått en viss tid, men ikke mer enn fire 
uker, etter at ervervet er anmeldt til selskapet. 

Stemmerett kan ikke utøves for aksje som tilhører selskapet selv 
eller et datterselskap. Slik aksje skal ikke medrek.nes når en beslut
ning krever samtykke fra samtlige aksjeeiere eller en viss del av 
aksjene eller når en rett kan utøves bare av eierne av en viss del av 
selskapets aksjer. 

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i av
stemning på generalforsamlingen om søksmål mot seg selv eller om 
eget ansvar overfor selskapet, og heller ikke om søksmål mot andre 
eller andres ansvar dersom han har en vesentlig interesse i saken som 
kan være stridende mot selskapets. 
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§ 0-4 
Generalforsamlingen skal holdes i den kommune der selskapet har 

sitt forretningskontor, med mindre vedtektene bestemmer at den skal 
eller kan holdes på annet bestemt angitt sted. Er det av særlige grun
ner nødvendig, kan generalforsamlingen holdes et annet sted. 

§ 9---5 
Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal det 

holdes ordinær generalforsamling. På denne generalforsamling skal 
årsoppgjøret og revisjonsberetningen legges fro.m og utdeles til de 
aksjeeiere som ikke bnr fått dokumentene tilsendt på forhånd. 

PA den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behand
les og avgjøres: 

l. Fastsetting av resultatregnskapet og balansen. 

2. Anvendelse av lu-soverskott eller dekning av underskott i henhold 
til den fastsatte balanse, og om utdeling av utbytte. 

3. Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse. 

4. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalfor
samli.ngen. 

Aksjeeiere som representerer minst en tiendedel av aksjekapitalen 
kan kreve at bælubling 1 de tlp0T8mål som er nevnt i annet ledd nr. 1, 
2 og 3, eller som angår ansvarsfrihet, skal utstå til en fortsatt gene
ralforsamling som i så faJI Bka.l holdes minst en måned og høyst to 
måneder senere. Beslutningen kan ikke kreves utsatt ytterligere. 

D~ 
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, bedriftsforsam

lingen, representantskapet eller formannen for bedriftsforsamlingen 
eller representantskapet finner det nødvendig. Ekstraordinær general
forsamling skal også innkalles innen to uker når det til behandling 
av bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere 
110m representerer minst en tiendedel av aksjekapitalen. 

§ 9-7 
En aksjeeier har rett til å få behandlet på generalforsamlingen 

spørsmål som han melder skriftlig til .nyret i s~ god tid at det kan 
tas med i innkallingen. Er innkalling allerede gitt, skal det foretas ny 
innkalling eller tilleggsinnkalllng dersom det er minst en måned igjen 
til generalforsamlingen skal holdes. 

§ 9--8 
Generalforsamlingen innkalles av styret. I selskap med bedrifta

forsamling eller representantskap kan det i vedtektene bestemmes at 
generalforsamlingen skal innkalles av bedriftsforsamlingens eller re
presentantskapets formann. 

Blir generalforsamling som skal holdes etter loven, vedtektene eller 
tidligere beslutning av generalforsrunlingen ikke innkalt, skal gene
ralforsamlingen snarest og på selska.pets kostnad innkalles av skifte
retten når det kreves av stnemedlem, medlem av bedriftsforsamling 
eller representantskap eller av administrerende direktør, revisor eller 
aksjeeier. 
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§ 9-9 
F'astsetter ikke vedtektene lengre frist, skal innkalling til general

forsamling foretas senest en uke før generalforsamlingen, eller om det 
kreves forhfmdsanmeldelse etter § 9-1 annet ledd, før siste anmel
delsesdag. Er det etter vedtektene nødvendig for gyldig generalfor
samlingsbeslutning at det treffes vedtak på to generalforsamlinger, 
kan den annen generalforsamling ikke innkalles før den første er boldt, 
og innkallingen skal angi utfallet av avstemningen på den første ge
neralforsamling. 

Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendeLse til alle 
aksjeeiere med kjent oppholdssted. Vedtektene kan fastse~te at~
kallingen isteden skal rykkes inn i minst to bestemt angttte aVISer. 
Innkallingen reknes som foretatt når den er avsendt eller kunngjort. 

Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på ge
neralforsamlingen. Vil vedtektene bli foreslått forandret, må hoved-
innholdet av forslaget gjengis i innkallingen. .. 

Årsoppgjøret~), revisjonsberetningen samt bedriftsforsamlingeus el
ler representantskapets uttalelse etter § 8-20 tredje ledd og § 8-23 
fjerde ledd skal innen en uke før den ordinære generalforsamling sen
des til hver aksjeeier med kjent oppholdssted. l vedtektene kan be
stemm(!s at dokumentene bare skal sendes aksjeeiere som ber om det. 
I så fall skal dokumentene være utlr-;t på selskapets kontor til etter
syn for aksjeeierne minst en uke før generalforsamlingen. l innkallin
gen økal aksjeeierne gjøres oppmerksom på utleggingen og retten til 
l fl tilsendt dokumentene. 

§ 9-10 
Saker som ikke er meddelt aksjeeierne etter de regler som gjelder 

for innkalling til generalforsamling, kan ikke avgjøres av general
forøamllngen med mindre samtlige aksjeeiere samtykker. At saken 
Ikke er nevnt i innkallingen, er likevel ikke til hinder for at det be
sluttes innkalt ny generalforsamling til avgjørelse av forslag som er 
framsatt i møtet, eller for at den ordinære generalforsamling avgjør 
saker som etter lov eller vedtektene skal behandles på hver slik gene
ralforsamling. 

§9-11 
Generalforsamlingen skal velge en møteleder, som ikke behøver være 

aksjeeier. Styrets formann eller en annen person utpekt av styret 
åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene til møteleder er 
valgt. Har selskapet bedriftsforsamling eller representantskap, åpnea 
generalforsamlingen av bedriftPforstunlingens eller representantska
pets formann eller den bedriftsforsamlingen eller representantskapet 
oppnevner. Det som her er bestemt, gjelder dog bure for så vidt ikke 
annet følger av vedtektene. Er generalforsamlingen innkalt i medhold 
av § 9-8 annet ledd, bestemmer skifteretten hvem som skal være 
møteleder. 

Når generalforsamlingen er åpnet, skal møtelederen opprette for
tegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere 
med oppgave over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem repre
senterer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av 
generalforøamlingen. 

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsam
lingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntaa 
med angivelse av utfallet av stcmmegivningcn. Fortegnelsen over mø
tende abjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges pro
tokollen:· Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en 
a.wien person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilatede
værende. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos øel
ekapet og oppbevares på betryggende måte. 

t) Loy av 10. juni 1977 nr. 68 n. 
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§ 9-12 
Når det kreves av en aksjeeier og finnes å kunne skje uten skade 

for selslrapct, plikter medlem av styret, bedriftsforsamlingen og re
presentantskapet samt administrerende direktør på generalforsam
lingen å gi tilgjertgelige opplysninger om forhold som kan innvirke 
på bedømmelsen av årsoppgjøret og selskapets stilling for øvrig -
herunder om virksomheten i selskap som selskapet deltar i - eller 
som kan Innvirke på bedømmelsen av saker som generalfoNJamlingen 
ellers skal avgjøre. 

Dersom 11var ikke kan gis på generalforsamlingen fordi opplysnin
ger må innhentes, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker. 
Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor 
og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. 

§ 9-13 
Er ikke annet bestemt i denne lov, gjelder som generalforsamlin

gens beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. StA.r 
stemmeb1llet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, selv 
om han ikke er aksjeeier eller representant for aksjeeier. 

Ved valg eller ansettelse anses den eller de valgt som ffl.r flest stem
mer. Generalforsamlingen kan på forhånd bestemme at det ekal hol
des ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. 
Står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved loddtrekning. 

I vedtektene kan oppstilles flertallskrav som avviker fra det som 
er fa3tsatt i første og annet ledd, og gis avvikende regler om følgen 
av stemmelikhet. 

§9-14 
Bcslutzdng om A. endre vedtektrme fattes av generalforsamlingen, 

bortsett frn eie tilfrlle som er nevnt i § 4-7 fjerde ledd, § 4-9 tredje 
ledd, § 5--2 annet ledd og § 6-- 4 nr. 1. Beslutningen krever tilslut
ning fra minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den 
alu'ljekø.pital som er representert p:'l generalforsamlingen. 

Dereom en forcsl:\tt vedtektsendring forringer en hel aksjeklasses 
rett, ml\. generalforsamlingens beslutning tiltres av eiere nv to tredje
deler av den representerte kapital i denne klasse. Dessuten må minst 
halvdelen av stemmene fra de aksjeeiere som ikke eier aksjer i noen 
annen klasse, være avgitt for forslaget. 

a 9--l!S 
Det kreves illslutniug fra snmU!gc t1ksjeciere, eller fra de aksjeeiere 

BOm berøres, samt flertall som fastsatt l § 9-14, for enhver beslut
ning som for så vidt angår utgitte aksjer innebærer 

l. at alu!jeeierncs ret. t til utbytte eller ill selskapets formue reduse
res ved bestemmelse som nevnt i § 2-2 annet ledd, 

2. at aksjeeiernes forpliktelser i forhold til selskapet økes, 

3. at retten til A erverve nk."'jcr i selsknprt lnnskreni[CS ved bestcm
me!M som nevnt i § § 3-3 eller 3-4, eller at aksjer kan være gjeo
etand for tvungen innløsing, 

(.. at rettsforholdet mellom tidligere likestilte aksjer endres. · 

Innskrenkning av retten til å erverve aksjer i selskapet ved bestem
melse som nevnt i § 3-4, kan likevel gjennomføres ved tilslutning 
fra så vel minst fire femtedeler av de avgitte stemmer som av den 
aksjekapital som er rcprescnlC'rt på generalforsamlingen, såframt 
Innskrenkningen gjelder overdragelse til andre enn altsjeeieren.s ekte
felle cller noen som er beslektet l'ller besvogret med ham i opp- eller 
nedstigende linje eller i først•' · ,: ru1neu sidelinje. 

Beslutning om vedtektsendring som innebærer nt aksjeeiernes rett 
til utbytte eller ill selsknpets formue reduseres på annen måte enn 
ved bestemmelse som nevnt i første leud nr. l, krever tilslutning fra 
eiere av aksjer som utgjør mer enn ni tiendedeler av den aksjekapital 
aom er representert på generalforsamlingen. 
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§ 9-16 

Generalforsamlingen kan ikke fatte beslutning som er egnet til å gi 
visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres 
eller selskapets beko~tning. 

§ 9-17 
SøksmA.l med påstand om at en beslutning 1nr gcneralforsnmliugcn 

er blitt til på ul.:>vlig måte eller for O\'l'ig er i strid med denne lov eller· 
selskapets vedtekter, kan anlegges av aksjeeier, styremedlem. meulem 
av bedriftsforsamling eller representantskap eller av administrerende 
dirP.ktør. 

Saken må anlegges innen tre m:'lneder etter at beslutningen ble 
truffet. Ellers er beslutningen gyldig. 

Reglene i annet ledd gjelUer ikke: 
1. når beslutningen er av en slik art at den ikke kan treffes selv med 

samtykke av alle aksjeeiere, 

2. ndr etter lov eller vedtekter samtlige eller visse aksjeeiere m.A 
samtykke i beslutningen og slikt samtykke ikke er gitt. 

3. nil" iunkalling til gencralforsnmlingen ikke har skjedd eller reg· 
lene om innkalling har vært vesentlig satt til side, 

4. når salt anlegges for det er ghtt to år etler gcnern.lforsnmlings
beslutningen, og retten finner at saksøkeren har hatt rimelig grunn 
til sio fri.'!tforsommelsc og at det viUe føre til åpenbart urimelig 
resultat om beslutningen måtte anses gyldig. 

LJ" ,n llOtn kjenner generalforsamlingens beslutning Ug)'ldig eller 
som endrer den, bar virkillng for alle aksjeeiere. Dommen kan bare 
gå ut på enUring av beslutningen dersom det nedlegges pt\sla.nd om 
det, og retten kun fastslå del innhold beslutningen skulle halt. Var 
beslutningen anmeldt til handelsregisteret. skal dommen anmeldes og 
registreres på selskapets kostnad. 

Kap. 15. Erstatning m. m. 
§ 15-1 

Stifter, øtyremedlem, medlem av bedriflllforsamling eller rl'pre.,r.u
tantlslmp BRmt administrerP.nde direktAr plikt.er A erstntle Rka<le Mm 
han under utrorelscn av aln oppgflve forsettlig ell,.r aktlost volder 
solskapet. aksjeeier eller andre. Det samme gjehler den som i ~~~:en
skap av aksjeeier forsettlig eller aktlost medvirker til slike skade. 

§ 1.~2 
For revisor og granskJngsmnnn gjelder bestemmelsen om erstat

ningRnnsvar i § 15-1 tilsvarende. 
Er et revisjonsselskap valgt' til revisor, er selskapet o~ den !!Om hB.r 

utført revisjonen, ansvarlige for skaden en for begge og begge for en. 

§ 15-3 
Erstatningsansvar etler § 15-1 kan lempes for så vidt del finnes 

rimelig under hensyn til utvist skyld, skadenø størrelse, okonomisk 
evne og forholdene ellers. 

§ 1!')-.f 

Beslutning om at selskapet sknl gjøre g:leldP.nde erRtntninR!'IMRvar 
ettR.r § 1!'">---1 eller § 15--2 treffes nv generalforsamlin~:en. 8f!lv om 
generalfornnmllngcn tidligere har besluttet ansvarsfrihet eller Ikke å 
rel!!e søkamrll, kan sclskap~t ~jore ~jcldendc eretatnln~s:~.nsvnr i an
lednlnrr av forhold 11om uct pA. vesentlige punkter Utke var gilt tttl"m
mende og rikU~e opplysninger om overfor generalforsamlingen da be
slutningen ble truffet. 
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§ 1 ~ - -· 5 

lJar gencralfOI1lamlingen t ruffet beslutning om ansvarsfrihet eller 
forkn.'1tct et forslu~ om å gjorc ansvnr J::jclucude, !tan nlcsjceicro oom 
cir.r minst en lieudcdd n v altsjt>lwpitalcn, gjnrc gjel demte cr~tntu i ngs
krav på selsltopcts vegne og i dets navn. Har scl!illllpet 100 cll~r flere 
aksjeeiere, knn kravet ogsh gjores gjeldende nv aJ>.sjceiere !'Om utgjør 
mirlf!t 10 prosent nv det snmletle antall. Er sak reist, kan dl'n fortsette!! 
selv om noen aksjeeiere treklH•r seg lilbake eller avhender sine aksjer. 
Kostnadene ved soksml\let er selskapet uvctlkommeude, men snk.Boker
ne kan kreve kostnadene dekket av sciBiwpet med inntil det beløp som 
er kommet sclsknpet til gode ved aoksmhleL 

Erstatningssak som nevnt i første ledd må anlt>gges ved en fellee 
fullmektig og innen tre måneder etter nt. generalforsamlingen er av
sluttet eller, når det er begjært gran~'dng i medhold nv § 10--11, etter 
at granskingen er avsluttPt eller begjæringen endelig avslått. 

§1~ 

Bf'stcmmrlRenf' l §§ 1!:"~ og 15--5 gjelder tilsvarende for sclslta
prt:J krnv t'lt1~ r § ~-16 fjrrde ledd og for phtaJc av stmffbnre hand
linger og begjæring om påtale. 

§ 15- 7 
f;<'ru~rnlforn:nnling•'IIS bc!!lutning om !lliRvrusfrihet eller om ikke A. 

gjoro ansvar gjehlrmle bin(ler lltke selslwpct.q lronlwrsbo ut"rsom srl
sknpct ml\. anlr1." A hn vært irl!'!nlvcnt da bc31ulningen ble trnHcl, eller 
konkurs blir åpnet innen elt år etler beslutningen. Soksmål må anleg
ges itwen ett Ar elter konkurs&pningcn. 

Kap. 17. Straff. 
§ 17-12) 

Den som forsettlig eller uaktsomt vesentlig tilsidesetter bestem
melsene i Jmpitlcl 11 eller som medvirker til dette, straffes med 
boter eller fengsel inntil l år eller begge deler. Foreligger særlig 
skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 3 år anvendes. 

Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt: 
l. mottar aksjetegning i strid med bestemmelsene i § 2-5 første eller 

annet ledd, § 4--6, § 4--9 annet ledd eller § 5-l tredje ledd eller 
medvirker til det, 

2. unnlater å anmelde erverv av aksje eller å gi opplysning i samsvar 
med § 3-9 annet ledd, 

3. utleverer aksjebrev i strid med § 3-9 tredje ledd. 

Stifter, styremedlem, administrerende direktør, medlem av bedrifts
forsamling eller representantskap eller revtisor som ellers forsettlig 
eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
lov eller mcdvirl<er til slilt overtrcding, straffes med boter eller under 
skjerpende forhold med fengsel inntil tre måneder. 
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Kap. 18. Unntak fra loven og særbestemmelser for visse &elskaper. 

§ 18-1 
Denne lov får ikke anvendelse på: 

l. Sparebanker') 
2. Kredittforeninger 
3. Fløtningsforeninger 
4. Boligspnrelag 
5. Gjensidige forsikringsselskaper 
6. Norges Bank 
7. Sammenslutninger som går inn under lov 9. juni 1939 om husbrukø

skog 
8. Selskaper som er unntatt ved lov. 

§ 18-~ 
Med mindre selskapet i stiftelsesgrunnlaget er betegnet aom E ks;je-

selskap, får denne lov ikke anvendelse på: · 

l. Selskaper dannet av kommuner til fremme av økonomiske felles
interesser (interkommunale selskaper). 

2. Selskaper som har til formål å fremme medlemmenes forbruks
messige eller yrkesmessige interesser (samvirkelag). I tilfelle hvor 
det er tVil om et selskap går inn under denne unntaksregelen, kan 
Kongen bestemme at loven ikke skal få anvendelse på selskapet. 

3. Selskaper som ikke har økonomisk formål. 

På de selskaper som er nevnt i første ledd nr. 1, får loven like•·el 
anvendelse dersom selskapet er stiftet før 1. januar 1959 og var å anse 
øom aksjeselskap etter den da gjeldende lovgivning. 

l ) L ov av 26. ma rs 19 ~:.!. 

2) Lov av 21. desember 1979 nr. 73. 

Statsaksjeselskaper. 
§ 18-3 

I selskap der staten eier alle aksjer, velges styret av generalforsam
lingen selv om selskapet har bedriftsforsamling. Om rett for de an
satte til å velge medlemmer til styret gjelder likevel § 8:._17. I ved
tektene kan bestemmes at samtlige styremedlemmer skal velges av 
bet.lriftsforsamlingen. 

I selskap der Jtaten eier nlle aksjer kan Kongen overprøve bedrifts
for.samlingens vedtak etter § 8-20 fjerde ledd dersom vesentlige sam
funnsmessige hensyn tilsier det. 

§ 18--4 
I selskaper der staten eler alle aksjer, kan ekstraordinær general

forsamling kreves holdt av det departcmPnt selskapet hører under, av 
styret eller av to medlemmer' av bedriftsforsamlingen eller represen
tantskapet. Departementet1) forest~r innkallingen til d vel ordinær 
som ekstraordinær generalforsamling og bestemmer innkallingsmMen. 
Innkallingen skal skje med minst det varsel som er bestemt i § ~9 
første ledd, om ikke kortere varsel i et særlig tilfelle blir påtrengende 
nødvendig. TU møtet innkalles administrerende direktør, medlemmer 
av styret og bedriftsforsamlingen eller representantskapet, samt den 
valgte revisor for så vidt de saker som skal behandles er av en slik art 
at han.S nærvær kan anses øn.'lkelig. Revisor skal ellers innkalles når 
Riksrevisjonen krever det. Riksrevisjonen skal ve.rsles om generalfor
samlingen. 

Saker som ikke er meddelt dem som har krav på innluulin~ etter de 
regler som gjelder for innkalling til generalforsamling, kan bare nv
gjøres av generalforsamlingen når de møtende medlemmer av styret 
og bedriftsforsamlingen eller representantskapet enstemmig samtyk-

') Lov av 10. juni 1977 nr. 68 n. 
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lrf!'r l det. Er admlnlatrerctH.I e direktør, et meulcm av styret, beurllt.e
!orsnrnliugcn eller rcprc~cu tnn lllkapet ucui1~ i den bt~Hlutning -~om !nt
tea av den som rcprcscnterer selskapets aksjer, skal han knn·e sin dis-
8e01!1 tilført protokollen. 

Når øtntet1 eier alle nlt:ijrr i RCifllwpot, er generalfurslUnling('n Ikke 
but)tlct nv øtyrl't.'l eller lH•Jrifl.sforsamliugcna/reprcl!lentnnlsknpcta 
forslag om utdeliug av utbytte. 

§18-:i 
I l!lclsknp hvor stuten eier alle aksjer og i heleid dnltcrselflltap til 

slikt selskap, bnr Riksrevisjonen rett til å kreve de opplysninger den 
finner påkrevd for sin kontroll, så vel fra sc!Rkapcts administrerende 
direktør som fra styre og den valgte revisor. Den kan i den utstrek
ning som finnes nodveudig selv foreta regnskupsundcrsokelser i be
driften. For øvrig kan Stortinget fMlsette regler om Riksrevisjonens 
kontroll med forvaltningen av statens interesser i altsjeselslcaper og 
herunder fastsette hvilke dokumenter m. m. som skal sendes Rike
revisjonen. 

I selsltaper der stnten eier nlle aksjer skal RiltsrevLqjonen varsles 
om møter i bedriftsforsamlingen eller representantskapet. 

Skipsaksjeselskaper. 
§ lS--6 

Gl'lr selskapets forretning utelukkende ut pl\ å drive skipsfart, ber
under pelngisk hval!angst og drift av flyttbar innretning !or boring 
etter undersjøiske petroleumsforekomster, gjelder følgende srerregler: 
l. Hnr selskapet Ul formål å drive skipsfart med bestemt fartøy som 

iltke er ferdigbygd ved selskapets stiftelse, er det tilstrekkelig at 
aksjene er fullt innbetalt in11cn det tidsp1rnkt by~gingen etter kon
traktt>n sltal være fullførL For øvrig gjelder § 2-10 og § 4-7 
fjerde ledd. 

2. Har selflkapet represcnt.antsltap, kan styret bcflth av ett rll;·r to 
medlemmer. Besternmclgcn i § 8--4 forste ledd første punktum 
om tilsetting av administrerende direktør får bare anvendelse hvor 
styret har tre eller flere medlemmer. 

3. I vedtektene kan bestemmes nt en eller flere brslemte pers-Joer på 
ubestemt tid skal være medlem av styret eller administrerende · 
direktør, enten alene eller sammen med andre. Den som i henhold 
til dette er styremedlem eller administrerende direktør, kan oppsis 
av ~euera.lforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmer, dersom det ikke er tatt forbehold om oppsiing med mindre 
øtemmetall. 

4. l!~ l nr1~Varlig sel~•lwp ltn.rl vclgc!l til styremcdlrm ~Iler tii"Pl tcs som 
ed.rni.ulalrt"ren<lo <lirdtlnr. Be61.emmelsene l rtr. 3 gjelder tllsvorcn
dc. De enkelte dt'ltnltcre i det ansvarligø solskop auflcsi tilfelle som 
11tyremed.lcmmer !'Iler mtmiuistrrrent.lo dirrlttører, men ()e utøver 1 

\'f•rvd i e.r.cwJiwp nv deltakere 1 det ansvi.U'ligo selskap og 110m et 
Rclsknpsrulliggcmlo l dette. 
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§ 18----7 
Er et llltflvarlig fH::l~llrtp :1tyrr.rnc•llcm eller ndmlniHtrucnde dlrdltør 

t heulwld til ~ V~--~ ti nr. 4, r,jcltler !lllgP-n<lo: 

l . Ved inntreden uv tty deltulter i det lln!Wilrligc sd~ltrtp, gftr vervet 
ognlt over 111\ denne. Ved uttrec.Jen bortfaller vervet for den uttrAdte. 
Ved uttrcucn av den siste som var dellalter på valgUden, bortfaller 
vervet ogsCl for de øvrige deltnkere i det ansvarlige sel~kap. 

2. Inntrer uct. etter volgd for en av deltakerne i det ansvarlige sel
eknp noen hindring som nevnt i § S-5, får det virknin~ ogs!t fur 
de øvrige deltakere. For <lisse faller vervet likevel ikke bort d.rr
eom vedltommendc som hindriugen gjelder, innen tre millleder er 
trådt ut av det ansvarlige selskn.p. 

3. Pl?slulniug om fjernelse eller oppsiing må treffes nn•ler ett for alle 
medlemmer av det ansvarlige sclsknp og kan lyde pfl. dette se.l~kR.p. 

4. Styret knn uton hensyn til aksjcltapitalens storrclsP br:st.t\ av ett 
eller to mC>dlcmmer. Bestemmc!!'lene l ~ S---9 forste ledd og § 8-- 10 
fl\r bltrC nnven<.lelRe rlrrs<irn dd rr nndrr Rtyrcrnedlf'mro cr ved si
den av deltnltCflH' i drt nnavarlige !leiHltap. DiS!Ie bnr i ~;å fall bFU"e ~n 
stemme tilsnmrncn. I forhold til bestemmelsen i § !S--6 nr. 2 nonet 
punktum reienes c.Jet ansvarlige sclslulp som ett styremrdlrm. 

5. f~r tlrt iltl<e nndrc styremedlemmer enn dcl! 11kerne i det ::~n!Wnrlir,e 
scl:;ltap, rrprrsiJntcrc" .. aknjc~riRkapct nv den som hnr rett til å tegne 
det nusvnrlige !!elsknps. firmu. 
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Forskrifter til a ksjelovens bestemmelser om de 

ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers 

styre og bedriftsforsamling m.v. 

Fastsatt ved konglig resolusjon av 10. desember 1976 

med hjemmel i lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksje-

selskaper§§ 8-17, 8-18 og 8-20 samt lov av 10. februar 

1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 28, 

tredje l edd . 

KAP. l. Virkeområde for aksjelovens regler om de an
sattes rett til representasjon i aksjeselskapers 
styre og bedriftsforsamling. 

§ l. Definisjoner: 
I disse forskrifter menes med: 

a) ansatt, person som arbeider i selskapet i hovedstilling; 
b) hovedstilling, arbeidsforhold (herunder ikke ferie

vikariat og heimearbeid) hvor Jet skal arbeides mer 
enn 20 timer pr. uke; 

c) gjennomsnittlig antall ansatte de tre siste regnskapsår, 
det antall som fremkommer ved å legge sammen 
anrall ansatte ved utgangen av de tre siste regnskaps
år og dele summen med tre; 

d) lokal fagforening, fagforening ved selskapet eller av
deling av fa~-,rforening ved selskapet som utelukkende 
har ansatte i selskapet som medlemmer, og som er 
bundet av tariffavtale med selskapet eller med ar
beidsgiverorganisasjonen som selskapet er medlem 
av (bedriftsklubb e.l.) .. 

§ 2. Når de ansattes rett til å bli representert i 
r>tyrct oppstår, og når et selskap skal ha be
driftsforsamling. 

For at de ansatt(' skal ha rett ril å velge med
lemmer ril selskapets styre, må selskapet de tre siste 
regnskapsår gjennomsnittlig ha hatt mer enn 50 ansatte. 

Bedriftsforsamling skal opprettes når selskapet i 
de tre siste regnskapsår gjennomsnittlig har hatt mer 
enn 200 ansatte. 

Selskapets styre skal legge fram oppgaver over 
-· Gns::m:e i selskapet, slik at det kan avgjøres om vilkårene 
i denne paragraf er oppfylt, når dette kreves av lokal 
fagforening eller en gruppe med forslagsrett etter§ 14, 
annet ledd. 

§ 3. Næringsmessig avgrensning. 
Aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til 

representasjon i styre og bedriftsforsamling skal gjelde 
for alle aksjeselskaper, dog skal de inntil videre ikke 
gjelde for: 

l. Selskaper som driver forlegging av aviser. 
(Statistisk Sentralbyrås Standard for næringsgrup
pering, 1974, side 24, første spalte.) 

2. Selskaper som driver formidling av nyheter og annet 
stoff til presse, krinRkasting m.v. (nyhetsbyråer). 
(Statistisk Sentralbyrås Standard for næringsgrup
pering,1974, side 35, første spalte.) 

3. Selskaper som driver utenriks sjøfart. 
(Statistisk Sentralbyrås Standard for næringsgrup
pering, 1974, side 33, annen spalte.) 

4. Selskaper som driver bank- og finansieringsvirksomhet. 
(Statistisk Sentralbyrås Standard for næringsgrup
pering, 1974, side 34, første og annen spalte.) 

5. Selskaper som driver forsikringsvirksomhet. 
(Statistisk Sentralbyrås Standard for næringsgrup
pering, 1974, side 34, annen spalte.) 

Disse forskrifter gjelder ikke selskaper som driver 
hygge- og anleggsvirksomhet (Statistisk Sentralbyrås 
St;mdard for næringsgmppering, 1974, side 29, annen 
spalte, bg·side 30, første spalte). Slike selskaper omfattes 
av særskilte forskrifter, fastsatt ved kongelig resolusjon 
av 10. desemger 1976. 

Selskaper som er unntatt etter første ledd, kan 
søke Kommunal- og arbeidsdepartementet om å etab
lere bedriftsforsamling. 
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§ 4 Virksomhet av flere slag i samme selskap 
eller samme konsern. 

Selskap som driver virksomhet som hører under 
flere næringer, kommer inn under reglene om de an
sattes representasjonsrett med mindre et flertall av de 
ansatte arbeider i næringer som er unntatt etter § 3, 
første ledd. Selskap som har ansatte både innen næringer 
som ikke er unntatt etter~ 3, første ledd, og innen bygg 
og anlegg, omfattes av disse forskrifter dersom antall 
ansatte innen førstnevnte næringer er større enn antall 
ansatte innen bygg og anlegg. 

I selskap som omfattes etter første ledd, skal det 
samlede antall ansatte være avgjørende for når de ansatte 
kan kreve styrerepresentasjon eller når selskapet skal ha 
bedriftsforsamling. 

Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende 
for konserner eller grupper av selskaiJer, jfr. § 6 som 
driver virksomhet som hører under flere næringer. 

§ 5. Unntak av særlige grunner. 
Dersom den ordning aksjeloven eller disse for

skrifter fastsetter om bedriftsforsamling og ansattes rett 
til styrerepresentasjon, vil medføre vesentlige ulemper 
eller er uhensiktsmessige for gjennomføringen av de an
sattes rett til representasjon i seskapers besluttende or
ganer, kan den nemnd som er omtalt i§ 36, etter søknad 
gi helt eller delvis unntak fra den ordning som ellers 
følger av loven eller forskriftene. 

Ved avgjørelsen kan bl.a. legges vekt på: 
- om styrets sammensetning i henhold til stiftelsesvil

kår, vedtekter eller avtaler beror på forholdet mellom 
ulike aksjonærgrupper, 

- om selskapet har få aksjonærer, 
- om selskapet står i et slikt forhold dl ett eller flere 

andre selskaper at den ordning som følger av loven 
eller forskriftene, ikke er formålstjenlig, 

- om selskapets virksomhet er forlegging av bøker, tids
skrifter eller ukeblader, eller utgivelse av andre publi
kasjoner med kulturelt, politisk, ideelt eller livssyns
messig formål. 

Søknaden skal framsettes skriftlig og være be
grunnet. 

Dersom søknaden framsettes av selskapet. skal 
den være undertegnet av selskapets styre. Med søk
naden skal vedlegges uttalelse fra lokale fagforeninger. 

Søknad om unntak kan også fremmes av et fler
tall av de ansatte. Flertallets krav må framkomme etter 
de regler som er fastsatt i § 8. Dessuten kan lokal fag
forening fremme søknad om unntak. Med søknaden 
skal vedlegges uttalelse fra selskapets styre. 

Valg av de ansattes representanter til styre og 
bedriftsforsamling skal, med mindre nemnda bestem
mer noe annet, ikke finne sted så lenge søknad om 
unntak fra lovens og forskriftenes alminnelige bestem
melser er til behandling i nemnda. Dersom nemnda 
bEstemmer at valg skal finne sted mens søknaden er til 
behandling, avgjør nemnda om valget skal skje etter 
tidligere etablert unntaksordning eller etter lovens og 
forskriftenes alminnelige bestemmelser. Med mindre 
nemnda bestemmer noe annet, avbrytes fristen i disse 
forskrifters ~ 22, tredje ledd, når nemnda mottar søknad 

om unntak. Fristen fortsetter å løpe når selskaQet er 
meddelt nemndas vedtak. Nemrida kan-forlenge fristen: · 

Dersom nemnda innvilger unntak fra loven eller 
forskriftenes regler, kan den sette vilkår for unntaket. 
Slike vilkår skal ta sikte på å etablere representasjons
ordninger som i størst mulig grad sikrer de ansatte med
bestemmelsesrett som er i samsvar med det formål loven 
skal tilgodese. Nemnda kan sette en frist for selskapet 
til i samarbeid med de ansatte, å komme fram til en 
form for ansattes representasjon i selskapets organer. Hvis 
enighet ikke oppnås innen den fastsatte frist, skal styre
representasjon eller bedriftsforsamling etableres i hen
hold til disse forskrifter, dersom ny søknad ikke blir 
innvilget. · 

Unntak fra lovens eller forskriftenes bestemmel
ser gjelder for ubestemt tid med mindre nemnda i det 
enkelte tilfelle har fastsatt noe annet. 

Nemnda kan til enhver tid av eget tiltak trekke 
godkjennelse av unntaket tilbake dersom forutsetningene 
ikke oppfylles eller forholdene har endret seg. 

Selskapet, et flertall blant de ansatte eller lokal 
fagforening kan hver for seg søke nemnda om at et 
vedtak om unntak blir opphevet eller endret. For søk
nad fra flertallet av de ansatte gis ellers § 8 anvendelse. 

Søknad . om opphevelse av en unntaksordning 
må fremmes innen utløpet av det siste regnskapsår før 
funksjonstiden for de ansattes representanter utløper. 

Dersom nemnda beslutter at en unntaksordning 
skal opphøre, skal lovens og forskriftenes alminnelige 
regler gjennomføres fra utløpet av funksjonstiden for de 
ansattes representanter, med mindre nemnda fastsetter 
et annet tidspunkt. 

Søknad om å endre et vedtak om unntaksordning 
kan fremmes til enhver tid. Dersom nemnda endrer 
vedtaket, fastsetter den når det nye vedtaket skal tre i 
kraft og slike overgangsregler som det er behov for. 

Nemnda kan innkalle selskapets ledelse og re
presentanter for de ansatte til møte om fremgangs
måten og opplegget for arbeidet med å komme fram til 
former for de ansattes representasjon i selskapets styrende 
organer. 

§ 6 Søknad om konsernordninger. 

Tilhører et selskap et konsern eller annen gruppe 
foretak knyttet sammen gjennom eierinteresser eller 
felles ledelse, kan konsernet (gruppen) eller et flertall 
av de ansatte i konsernet (gruppen) fremme søknad for 
den nemnd som er nevnt i § 36 om særlige ordninger 
for konsernet, jfr. aksjelovens § 8-17, annet ledd og 
§ 8-18, fjerde ledd. 

Søknaden skal framsettes skriftlig og være be
grunnet. 

Dersom søknad fremmes av konsernet (grup
pen), skal den være undertegnet av den eller dem som 
har fullmakt til å opptre på vegne av konsernet (gruppen). 
I tilfelle skal uttalelse fra lokale fagforeninger legges ved. 
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Dersom søknad fremmes av et flcnall av de an
satte, får reglene i § 8 tilsvarende anvendelse. l tilfelle 
skal uttalelse fr.1 konsernets (gruppens) ledelse vedlegges 
søknaden. 

· Når nemnda mottar søknad, kan den bestemme 
at valg av de ansattes representanter til styre dier be
driftsforsamling i selskap innen konsernet (gruppen), 
skal utsettes. 

Nemnda kan sette vilkår for sine vedtak med sikte 
på å etablere representasjonsordninger son. i størst 
mulig grad sikrer de ansatte medbestemmelsesrett som 
er i samsvar med det formål loven skal tilgodese. Dersom 
vilkårene ikke oppfylles eller forholdene endrer seg, kan 
nemnda av eget tiltak ta vedtaket opp til ny vurdering. 

Nemndas vedtak om konsernordninger gjelder 
for ubestemt tid med mindre nt~mnda i det enkelte 
tilfelle har fastsatt noe annet. 

Konsernet (gruppen) eller et flerta ll av de an
satte kan hver for seg søke nemnda om at et vedtak om 
konsernordning oppheves eller endres. Dersom nemnda 
endrer eller opphever vedrak.et fastsetter den slike over
gangsregler som det måtte være behov for . 

. Nemnda kan innkalle konsernets (gruppens) 
ledelse og representanter for de ansatte til møte 9m 
framgangsmåten og opplegget for de ansattes represen
tasjon. 

§ 7. Opphør av ordningen med bedriftsforsam
ling og styrerepresentasjon. 

Styret kan treffe vedtak om at de ansattes rett til 
styrerepresentasjon skal opphøre dersom selskapet i de 
tre siste regnskapsår gjennomsnittlig har hatt mindre 
el'!n-50 ansatte. 
----~ -··· -·····-

De ansattes styrereprescnta~jo~ ~)pph~rer - i til-
felle først når funksjonstiden for de styremedlemmer de 
ansatte har valgt, løper ut. 

På tilsvarende mi\tc kan bed ri ftsforsamlingen 
treffe vedtak om at ordningen med bedriftsforsamling 
skal opphøre dersom selskapet i de tre siste regnskapsår 
gjennomsnittlig har hatt mindre enn 200 ansatte. 

KAP. Il. Regh for de ansattes krav om styrercprcsentasjon 
og valg av medlemmer til selskapets styre. 

§ 8. De ansattes krav om styrercpresentasjon. 

Krav om styrereprt·scntasjon etter aksjdovcns 
§ 8-17, før.;tc ledJ, må de ansatte sette fram innen 14 
dager etter regnskapsårets utløp eller innen tre måneder 
før den ordina:: re generalforsamling, jfr. ;1ksjdovcns 
§ 9-5, første lcdJ. Knwet som skal rettes til selskapets 
styre, må va·re skriftlig og undcrtt·gnet av mer enn halv
parten av dem som er ansatt i selskapet på det tids
punkt styret mottar km vet. 

De ansatte kan også ved avstemning gi uttrykk 
for kravet 0111 ~tyrcrcprescntnsjon . Alle ansatte rn:'l gis 
anledning til å stemme. For at de ansattes styrcrepre
scntasjon skal kunnt kreves gjt·nnomfmt, tnå et flertall 
av det s:~mledc <Jiltall ans<Jtte ha stemt for kravet·. 

Avstemningen anangeres av hedrifts11tvalgct. 
Resultatet skal føres inn i en protokoll som undertegnes 
av en representant for selskapet og en representant for 
de ansatte. 

D(~J'SOI!l btdriftsutvalg ikke finnes, kan - ;~Stem
ning arrangeres av en enkelt lokal fagforening eller av 
flere lokalt fagforeninger i fellesskap. Selskapet skal ha 
anledning til å Jdta i avviklingen av avstemningen. Re
sultatt~t skal fØres inn i en protokoll som undertegnes 
av en representant for fagforeningen og av selskapets 
representant. 

De som har arrangert avstemningen, sørger for 
at resultatet blir gjon kjent for selskapets ledelse og 
ansatte. 

§ 9. Alminnelige regler om valget. 

Medlemmene av styret velges direkte av og blant 
dem som er ansatt i selskapet. 

Valget skal være hemmelig og skriftlig. 
Valget skal foregå som flertallsvalg, jfr.§ 13. 
Dersom det skal velges mer enn to styremtdlcm-

mer og minst l/3 av dern som har stemmerett skriftlig 
krever det senest seks uker før valgdagen, skal valget 
foregå som forholdstallsvalg, jfr.§ 14. 

§ 10. Stemmerett. 
·- - ·-- - - --- -··-- ---

Alle som på valgdagen har vært ansatt i hoved
stilling i selskapet sammenhengende i minst tre måneder, 
har stemmerett. Dersom en betydelig del av de ansatte 
1 selskapet a!'beider mindre enn 20 timer pr. uke, jfr. 
~ lb, kan den nemnd som er nevnt i § 36 etter søknad 
fastsette et lavere timetall som vilkår for stemmerett. 

Administrerende direktør som er styremedlem 
på aksjonærenes vegne, og ansatte som eier mer enn 
lO pst. av aksjekapitalen i selskapet, har ikke stemmerett. 

§Il. Valgbarhet. 

For å kunne velges som medlem av selskapets 
styre, må vedkommende tilfredsstille de krav aksjelovens 
~ 8-5, annet til femte ledd stiller. Den som velges må 
ha væn ansatt i hovedstilling i selskapet sammenhengen
de j minst ett år før valgdagen. Dersom en betydelig 
del av de ansatte i selskapet arneider mindre enn 20 
timer pr. uke, jfr. § lb, kan den nemnd som er nevnt i 
§ 36 etter søknad fastsette et lavere timetall som vilkår 
for valgbarhet. 

De som ikke har stemmerett etter § 10, annet 
ledd, er heller ikke valgbare. 

§ 12. Valgstyre. 

Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå 
av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder 
og en nestleder. De ansatte og selskapets ledelse skal 
ha minst en representant hver i valgstyret. 

Når styrerepresentasjon for de ansatte er etablert, 
nevnes val s ret av selska ets s re. Dersom slik 

representasjon i e er etablen, s a va gstyret oppnevnes 
av bedriftsutvalget. Dersom det ikke er opprettet be
drittsutvalg, sk~lgstyret oppnevnes av selskapets ad
ministrerende direktør eller den vedkommende gir full
makt sammen med de ansattes tillitsvalgte. 
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Dersom valgstyret må oppnevnes gjennom av
stemning, er det bare de ansattes representanter i de or
ganer som er nevnt 1 foregaende ledd, som har stemme
rett. Selskapets ledelse skal dog ha anledning til å opp-

' nevne en representant i valgstyret. 
Medlemmer av valgstyret som ikke kan eller 

ønsker å fungere lenger, skal erstattes snarest. 
Val~styret skal fastsette datoen for valget og 

kunngjøreenne med en frist på to måneder. Valgstyret 
sk'al sørge for at det samndtg med kunngjøringen fore
ligger en liste over dem som har stemmerett. Listen skal 
være tilgjengelig for samtlige ansatte i selskapet. Dersom 
valget kan avholdes som forholdstallsvalg, skal valg
-styret-samtidig kunngjøre "fristen og vilkårene r-§ 9, 
fjerde ledd. 

Valgstyret skal senest fem uker før~ kunn
gjøre om valget skal forega som flertal iSVag eller for
holdstallsvalg og samtidig oppfordre dem som har for
slagsrett til å sende forslag på styremedlemmer og vara
representanter. Forslag må være innlevert til valgstyret 
senest tre uker før valgdagen. 

Valgstyret avgjør om de innkomne forslag er over
ensstemmende med loven og disse forskrifter og under
søker om de foreslåtte kandidater er villige til å motta 
valg. Avgjørelsen meddeles uten opphold til forslags
stillerne som må rette eventuelle mangler straks. De 
godkjente forslag skal kunngjøres senest syv dager før 
valgdagen. 

Dersom valgstyret finner at et valg av tekniske 
gnmner bør deles opp i avstemninger på forskjellige 
steder, eller til forskjellige tider, kan det etableres særskilt 
stemmestyre i den utstrekning det er hensiktsmessig. 
Stemmestyrene oppnevnes av valgstyret blant dem som 
har stemmerett. 

Valgstyret kan beslutte at avstemning skal skje 
ved postforsendelse. Den enkelte velger skal i tilfelle 
tilstilles samtlige stemmesedler og øvrig nødvendig valg
m:~teriell. Velgeren skal returnere sin stemmeseddel i 
nøytral konvolutt, innlagt i navnet konvolutt til valg-
styret. . 

Nødvendige retningslinjer for gjennomføringen 
av valget utarbeides av valgsty ret, herundt~r eventuelle 
retningslinjer om forhåndsavstemning. 

§ 13. Flertallsvalg. 

Dersom valget skal foregå som flertallsvalg, har 
enhver som har stemmerett, forslagsrett. Forslagsrett har 
også lOl<al fagforening. 

};t forsl ag kan inneholde inntil det antall styre
medlemmer o vamre resentanter som -kal vel es. 'or
s aget s a msettes skri t ig og et s gå m av for
slaget hvem som er forslagsstiller. Forslag må inneholde 
tydelig betegnelse av kandidatene ved for- og etternavn 
og opplysning om hvor i selskapet kandidaten arbeider. 
Dersom det i selskapet er mer enn en tredjedel kvinne
lige ansatte, bør det være foreslått minst en kvinnelig 
kandidat. 

Valgstyret skal senest syv dager før valgdagen ut
arbeide og kunngjøre en liste over dem som er foreslått, 
i alfabetisk rekkefølge. Av listen skal det gå fram hvem 
som er forslagsstiller til den enkelte kandidat. 

Valgstyret skal utarbeide stemmesedler. På stem
mesedlene skal valgstyret, når det er praktisk mulig, føre 
opp de foreslåtte kandidaters navn i rekkefølge med 
opplysning om hvor i selskapet den enkelte arbetder 
og hvem som er forslagsstiller. Valgstyret skal informere 
velgerne om hvordan de skal gå fram for å markere på 
stemmeseddelen hvem de stemmer på. Stemmesedlene 
skal inneholde opplysninger om hva som kan føre til 
at en stemmeseddel blir forkastet som ugyldig .. 

Det skal avgis stemme på inntil det antall styre
medlemmer og vararepresentanter som står for valg. 

Det kan bare sremmes på kandidater som er 
foreslått. Kumulasjon er ikke tillatt. Er kumulasjon fore
tatt, eller er det føn opp andre navn enn dem som er 
foreslått, eller er det for øvrig foretatt oppføringer eller 
rettelser, skal disse settes ut av betraktning ved opp
telling av stemmene. 

.._ Dersom det er avgitt stemme på flere foreslåtte 
kandidater enn det antall som skal velges, skal stem
meseddelen forkastes som ugyldig. 

De som har fått flest stemmer, er val t i den 
rekkefø ge stemmetallene ti sier. ørste vararepresentant 
b ltr den som har fått flest stemmer etter siste s remed
em. nnen vararepresentant ir en som ommer er

"nesti stemmetall osv., jfr.§ 17, første ledd. 
Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrek-

ning. 

§ 14. Forholdstallsvalg. 

Foregår valget som forholdstallsvalg, gjelder følg
ende regler om gjenn<>:,..rnføringen av valget: 

Forslag må være undertegnet av minst 10 per
soner med stemmerett. 

Forslagsrett har også lokal fa)..>forening. 
Forslag må fremmes i form av en liste som inne

holder like mange navn som d~t antall styremedlemmer 
og vararepresentanter som skal velges. Navnene føres 
opp i den rekkefølge de foreslås valgt. 

Forslagene må inneholde rydelig hetegnelse ay 
kandidatene ved for- og etternavn og opplysning om hvor 
i selskapet kandidatene arbeider. Dersom det i selskapet 
er mer enn en tredjedel kvinnelige ansatte, bør det på 
den enkelte liste være foreslått minst en kvinnelig kan
didat. 

Valgstyret utarbeider stemmesedler i samsvar med 
de godkjente forslag. 

Den som har stemmerett kan bare stemme på 
ett av de godkjente forslag. Det er ikke an!edning til_ å 
foreta kumulasjon eiler andre endnnger, nlt('ly~lser eller 
~trykninger på stemmesedlene. Slike endrede eller merk
ede stemmesedler skal kjennes ugyldige. 

Styrevervene skal fordeles på listene i forhold til 
det antall stemmer hver liste har oppnådd, på følgende 
måte: 

Man fører opp de kvotienter som framkommer 
når hver listes stemmetall etter hvert deles med 1.4- 3 -5 
- 7 osv. inntil hvert stemmetall er delt et antall ganger 
som svarer til det største antall styremedlemmer listen 
kan ventes å få. Den første medlemsplass tilfaller den 
liste som har den største kvotient. Neste plass tilfaller 
den liste som har den nest største kvotient osv. Hvis 
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flere lister har samme kvotient, avgjøres det ved lodJ
·trekning hvilken liste vervet skal tilfalle. 

Kandidatene velges i den rekkefølge de er ført opp 
på listene. 

§ 15. Resultatet av valget. 
Resultatet av valget føres inn i en valgprotokoll 

og underskrives av valgstyret. Resultatet meddeles om
gående selskapets ledelse ved oversendelse av valg
protokollen. Protokollen oppbevares av selskapet. De 
ansatte orienteres om utfallet av valget ved oppslag og 
ved at gjenpart av valgprotokollen oversendes de lokale 

. fagforeninger. 

§ 16. Funksjonstid, møtt:plikt m.v. 

Valg skal finne sted hvert annet år. Valgperioden 
er to år. Funksjonstiden starter etrer den ordinære gcne
rnlforsamling og opphører ved avslurningen av den ordi
nære generalforsamling i der år funksjonstiden utløper. 
Dersom de ansatte ikke har valgt nye representanter 
på dette tidspunkt fungerer de sittende styremedlemmer 
og vararepresentanter inntil nye er valgt. Gjenvalg bn 
finne sted. 

Dersom et styremedlem valgt av de ansatte slu trer 
i selskapet opphører vervet. 

Medlem av styret har møteplikt med mindre 
vedkommende har lovlig foriall. 

Ni!.r særlige forhold foreligger, har et styremedlem 
eller en vararepresentant rett til å tre tilbake før funk
sjonstiden er ute. Om tilbaketreden skal gis rimelig for
håndsvarsel til styret og dem som foreslo vedkommende 
valgt. 

Dersom det foretas suppleringsvalg, fungert'r de 
nyvalgte resten av valgperioden. 

§ 17. Vararepresentanter. 

Ved tlcrrallsvalg skal det velges så mange vara
representanter som Jet velges medlemmer, med tillegg 
av to . Ved forholdstallsvalg sbl hver liste rikk·lcs så 
mange vararepresentanter som den er tildelt medlemmer, 
med tillegg av to. 

Vararepresentantene skal innka!les i den rekke
følge de er valgt. Dersom det har vært forholdstallsvalg, 
skal varareprescntanrcne innknlks fm den samme liste 
som det sryremcdkm vedkommende ska l erstatte. 

For vararepresentanter gjelder ellers de reg kr som 
er gitt for styremedlemmer. 

§ 18. Suppleringsvalg. 

Styret kan vedta at det skal holdes valg på med
lemmer og vararepresentanter i valgperioden, jtr. § 16, 
første ledd, n"r dem• er nodvcndig for å opprettholdl· 
de ansattes representasjon i styret. . 

Valget ledes av det valgstyre som fungerte ved 
siste ordinære v:1lg. Valgsryn:t :1vgjor om valget sbl to re
g<\ som flertallsvalg eller forholds tallsvalg. 

Valgstyret kan fastsette kortere frister enn de som 
er gitt i§ 12, femte og sjcttl' ledd. 

§ 19. Utgifter ved valget. 

Selskaper holder lokaler for valgmøtet og alt 
nødvendig m<~tcriell i fnrhinddse med valgl:r. 

KAP. Ill. Valg lW medlemmer til /Jedri[rs[orsamlingen. 

§ 20. Generalforsamlingens valg av medlemmer 
til hcdriftsforsamlingen. 

I selskaper som skal opprette bedriftsforsamling, 
skal det senest i den første ordinære generalforsamling 
etter at aksjelovens og disse forskrifters vilkår foreligger, 
fasrsettcs antall medlemmer i bedriftsforsamlingen. I 
samme generalforsamling velger aksjon:t::rene sine med
h·nnncr og eventuelle v<'lrarcpresentantcr til bedriftsfor
samlingen hvorav ert nwdkm utpekes til å innbllc ril 
det fmste møte i hl~driftsh)rsamlingen. 

Ved senere valg til bedriftsforsamling skal aksjo
nærene i den siste ordin:cre gencr,t!forsamling ved ur
l''twt av funksjnnstidcn for de medlemmer de ansatte 
har valgt til bedriftsforsamlingen, fastsette antall med
lemmer i bedriftsforsamlingen og velge sine medlemmer 
og eventuelle vararepresentanter til denne, hvorav ett 
medlem utpekes til å innkalle til det første møte i be
driftsforsamlingen. 

Dersom søknad om unntak fra aksjelovens§ 8-18 
er sendt den nemnd som omtalt i § 36, kan general
forsamlingens vedtak og valg i henhold til denne para
graf utsettes. Har slik utsettelse funnet sted, og selskapet 
ikke fritas fra plikten til å opprette bedriftsforsamling, 
må ekstraordinær generalforsamling innkalles når sel
skapet mottar skriftlig melding om utfallet av nemndas 
behandling dersom nemnda ikke bestemmer noe annet. 

§ 21. Representantskapets funksjonstid -
Ovcrgangshestemmelser. 
Dersom selskaper har representantskap, fortsetter 

dette å fungere inntil bedriftsforsamlingen er etablert. 

§ 22. Frist for ansattes valg. 

Valget bør avholdes slik at de ansattes represen
tanter kan tre inn i bedriftsforsamlingen så snart som 
mulig etter den ordinære generalforsamling. 

Valgstyret, jfr. § 26, skal under enhver omstendig
het etableres senest 14 dager etter denne generalforsam
ling. 

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen skal 
finne sted senest tre måneder etter denne generalfor
samling. 

§ 23. Alminnelige regler om valget. 

De ansatte velger medlemmene til bedriftsforsam-
lingen direkte av og blant dem som er ansatt i selskaper. 

Valger skal være hemmelig og skriftlig. 
Valget skal foregå som flertallsvalg. 
Dersom minst 1/3 eller minsr 200 av dem som 

har stemmctl~tt skriftlig krever det senest seks uker fm 
va lgdagen, skal valget foregå som forholdstallsvalg. 

S 24. Stemmerett. 

Alle som på valgdagen har vært ansatt i selskaper 
i hovedstilling sammenhengende i minst tre måncd,:r, 
har stemmerett. Dersom en hetydelig del av de ansatrl' 
i selskapet arbeider mindre enn 20 timer pr. uke, jfr. 
~ l b, kan den nemnd som er nevnt i § 36 ener søknad 
fastsette et lavere timetall som vilkår for stemmerett. 
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Adrninistrl•n·nd~: din·kwr sotnt:r nu.:dlem av ~l y 
rer på aksjnn:crenrs vegne og ansatte som eit-r mer el ill 

JO prosent av aksjekapitalen i selskapet har ikke sternml' 
rett. · 

§ 25. Valgbarhet. 

For å kunne velges som medlem av bedriftsfor
samlingen, må vedkommende tilfredsstille de krav 
<iksjelovens § 8-19, annet ledd, stiller. Den som velges, 
må ha vært ansatt i hovedstilling i selskapet sammen
hengende i minst ett år før valgdagen. Dersom en be
tydelig del av de ansatte i selskapet arbeider mindre enn 
20 rimer pr. uke, jfr. § l b, kan den nemnd som er nevnt 
i § 36 etter søknad fastsette et lavere timetall som vilkår 
for valgbarhet. 

De som ikke har stemmerett etter ~ 24, annet 
leJd, er heller ikke valgbare. 

§ 26. Valgstyre. 

Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå 
av minst tre personer med stemmerett, hvorøv en ledt·r 
og en nestleder. De ansatte og selskapets ledelse skal 
ha minst en representant i valgstyret. 

Når bedriftsforsamling er etablert, oppnevnes 
valgstyret av selskapets styre. Dersom slik representasjon 
ikke er etablert, skal valgstyret oppnevnes av bedriftsut
valget eller hvis bedriftsutvalg ikke finnes, av selskapers 
administrerende direktør eller den wdkommende gir 
fullmakt sammen med de ansattes tillitsvalgte. 

Dersom valgstyret må oppnevnes gjennom av
stemning, er det bare de ansattes representanter i de 
organer som er nevnt i foregående ledd, som har stemme
rett. Selskapets ledelse skal dog ha anledning til å opp
nevne en representant i valgstyret. 

Medlemmer av valgstyret som ikke kan eller 
ønsker å fungere lenger, skal erstattes snarest. 

Valgstyret skal fastsette datoen forvalgetog kunn
gjøre denne med en frist på to måneder. Valgstyret skal 
sørge for at det samtidig med kunngjøringen foreligger 
en liste over Jern som har stemmerett. Listen skal være 
tilgjengelig for samtlige ansatte i selskapet. Dersom valget 
kan avholdes som forholdstallsvalg, skal valgstyret sam
tidig kunngjøre fristen og vilkårene i § 23, fjerde ledd .. 

Valgstyret skal senest fem uker før valgdagen 
kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller 
forholdstallsvalg og samtidig oppfordre dem som har 
forslagsrett til å sende forslag på medlemmer og vara
representanter. Forslaget må være innlevert ril valgstyret 
~enest rre uker før valgdagen. 

Valgstyret avgjør om de innkomne forslag er 
overensstemmende med loven og disse forskrifter og 
undersøker om de foreslåtte kandidater er villige ril å 
motta valg. Avgjørelsen meddeles uten opphold ril for
slagsstillerne som må rette eventuelle mangler straks. 
De godkjente forslag skal kunngjøres senest syv dager 
før valgdagen. 

Dersom valgstyret finner at et valg av tekniske 
grunner bør deles opp i avstemninger på forskjellige 
steder, eller ril forskjellige rider, kan det etableres særskilt 
stcmmestyte i den utstrekning det er hensiktsmessig. 
Sremmestyrene oppnevnes av valgstyret blant dem som 
har stemmerett .. 

Valgstyret kan hcslulle at avstemning skal skje 
wJ postforsenJeh,c. Den enkelte velger skal i tilfelle 
tilstilles samtlige stemmcseJicr og øvrig nødvendig valg
materiell. Velgeren sbl returnere sin stemmeseddel i 
nøytr.1l konvolutt, innlagt i navnet konvolutt til valg
st·yret. 

Nødvendige retningslinjer for gjennomføringen 
av valget utarbeiJes av valgstyret, herunder eventuelle 
retningslinjer om forhåndsavstemning. 

§ 27. Flertallsvalg. 

Dersom valget skal foregå som flertallsvalg, hat' 
enhver som har stemmerett, forslagsrett. Forslagsrett har 
også lokal fagforening. 

Et forslag kan innclwlde inntil det antall med
knunn Pg var.ueprcsenranter som sbl velges. hlrslagct 
skal framsettes skriftlig og det sbl gå fram av f(JTSlaget 
hvem som er forsl<~gssrillcr.l-'orslag m;i inneholde tydelig 
hett·gndse av kandidatene veJ for- og ettemavn og opp
lysning om hvor i selskaper- kandidaten arbeider. Dersom 
det i selskapet er mer enn en tredjedel kvinndige ansatte, 
hør der v;crc foresl<'ltt minsten kvinnelig kandidat. 

Valgstyret skal senest syv dager før valgdagen 
utarbeide og kunngj~ue en liste Dver Jelll som er fore
slått, i alfabetisk rekkefølge. Av listen skal det gå fram 
hvem som er forslagsstiller til den enkelte kandidat. 

Valgstyret skal utarbeide stemmesedler. På stem
meseJiene skal valgstyret, når det er praktisk mulig, føre 
opp de foreslåtte kanJidaters navn i albbetisk rekke
følge med opplysning om hvor i selskapet den enkelte 
arbeiJer og hvem som er forslagsstiller. Valgstyret skal 
infonnere velgerne om hvordan Je skal gå fram for å 
markere på stemmeseJdelcn hvem de stemmer på. 
Stemmesedlene skal inneholde opplysninger om hva 
som kan føre ril at en stemmeseddel blir forkastet som 
ugyldig. 

Det skal avgis stemme på inntil det antall med
lemmer og vararepresentanter som står for valg. Det kan 
hare stemmes på kanJidater som er foresl<'ltt. Kumula
sjon er ikke tillatt. Er kumulasjon foretatt, eller er det 
ført opp andre navn enn dem som er foreslått, eller er 
dt·t for øvrig foretatt oppføringer eller rettelser, skal disse 
settes ut av betraktning ved opptelling av stemmene. 

Dersom det er avgitt stemme på flere foreslåtte 
kandidater enn det antall som skal velges, skal stemme
seddelen forkastes som ugyldig. 

De som har fått flest stemmer, er valgt i den 
rekkefølgen stemmctallene tilsier. Førstt· vararepresen
tant blir den som har fått flest stcmnwr etter siste med
lem. Annen vararepresentant blir den som kommer der
nest i stemmetall osv., jfr.§ 31, første ledd. 

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddrrek-
ning. 

§ 28. Forholdstallsvalg. 

Foregår valget som forholdstallsvalg, gjelder 
følgende regler om gjennomføringen av valget: 

Forslag må være unJcrtegnet av minst 25 per
soner med stemmerett. 

l~orslagsrett har også lokal fagforening. 
Forslag m~ fremmes i form av en liste som inne-
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hol,lcr like m-angt· navn som det anta ll mcdlcmm-.:r og 
varar('preticntatll"cr so111 skal velges. Navnene f1-1rcs opp 
i den rckh.folgc de foreslås valgt. 

Forsh1gcne må inneholde ryddig betegnelse av 
kandidatene veJ li1r- og etternavn og opplysninger om 

' hvor i selskapet bndid;~tene adJtider. Dersom det i sel
skapet er mer enn en tredjedel kvinnelig ansattl\ hør det 
på hver liste v;ere foreslån minst en kvinnelig kandidat. 

Valgstyret utarbeider stemmesedler i samsvar 
med de godkjente forslag. 

Den som hM stemmerett, kan stemme på ett av 
Je godkjent(' forslag. Det er ikke anl~dning til å foreta 
kumulasjon eller andre endringer, tiltøydser eller stryk
ninger på stemmesedlene. Slike endrede ell er merkede 
stcmmesedlc:r skal kjennes ugyldige. . 

Vervene skal fordeles pil lis tene i forhold ril det 
antall stemmer hver liste haroppnildd, pil følgende m~te : 

Man f11rl'l" opp de kvoticnrt·r som framkummer 
n~r hwr listes st"<~ mnu·tall c:-ncr hvert ddcs med 1,4 - 3 
-5 - 7 osv. inntil hvt·rt stcmnwtall er ddr et antall ganger 
som svarer ril det største antall meJkmmer listen kan 
ventes il få . Den første medlcmsplass tilf:dler Jl·n liste 
som har den største kvotient. Neste plass tilfaller den 
liste som har den rwst stør~tc kvotient osv. Hvis flere 
lisH·r har samme kvotient, avvgj11res Jt:t wd loddt rek-
ning hvilken liste verver skal tilfalle. . . 

Kandidatene velges i Jen rekkefø lge de er tørt 
opp på listene. 

§ 29. Resultatet av valget. 

Resultatet av valget føres inn i en valgprotokoll 
og underskrives av valgstyret. Resultater meddeles om
gående selskapets ledelse ved oversendelse av valg
protokollen. Protokollen oppbevares av sdskapet. De 
ansatte orit~ntercs om utfalld av valget ved oppslag og 

· ved at gjenp;1rt :~v valgprotokollen oversendes de lokale 
fagforeninger. 

s 30. Funksjonstid, møtt·plikt m.v. 

Valg skal finne sted hvert annet ~r. Valgperioden 
er to ~r. Funksjonstiden starter ener den ordinære genc
r:llfors;Hnl ing og opphører ved :JVslutningen av den 
ordinære gencrdlfnrsamling i det år funksjonsr.ilk·n ut
l..,per. Dersom de ansatte ikke har valgt nye rcprtsenran
rcr på dette tidspunkt-, fungerer de sittende medlemmer 
og vararepresentanter inntil nye er valgt. Gjenvalg kan 
finne sred. 

Dersom et medlem valgt av de ansatte, sl utter i 
selskapet, opphører vervet. Dersom et medlem av h~
driftsforsaml ingen dier en vararepresentant blir valgt ~il 
medlem dkr vamrcprescntant i sty ret, opphører verv•:F i 
bedriftsforsamlingen. , 

Medlemmer eller vararepresentanter som trå 
gnrnn nv sa:rlige forh o ld ikke ka n skjøtte sitt verv, k<Jn 
ctti.'r søknad til hcdrift.sforsa rnlingm hli fritatt for et he-

, ste111t tidsrnm dier h)r rcstt'n av va lgperioden. ! 
Medlem av bedriftsk1rsamlingen _har rnørepli

1
kt 

med mindre Vl'dkmnmende har lovlig forfall . • 
Når sa:rlige forhold toreligger, har medlem ;1v 

bedriftsli.>rsamlingcn eller vararepresentant rett til å frc 
tilb ;-~ k e f~)r funksjonstiden er ute. Om tilbaketreden sbl 
gis rimelig fi)rh~ndsvarscl til selskapets styre og dt' m 
som foreslo vedkommende valgt. 1 

Dersom det foretas sup-pleringsvalg, fungerer de 
nyvalgte resten av valgperioden. 

§ 31. Vararepresentanter. 

Ved tlertall svalg skal det velges så mange .vara
represen tanter som det velges medlemmer, med ttllo ~gg 
av ro. Ved forholdstallsvalg skal hver liste tildeles så 
mange vararepresentanter som den er tildelt medlemmer, 
med tillegg av to. . . · 

Vardrepresentantene skal rnnkalles 1 den rekke
følge de er valgt. DefSom det har vært forholdstallsv~lg, 
skal var,,represcntantcn innkalles fra den samme list~ 
som det medll'm vedkommende skal erstatte. 

For vararepresentanter gjelder ellers de regler som 
er gitt for medlemmer. 

§ 32. Suppleringsvalg. 

Bedriftsforsamlingen kan vedta at det skal holdes 
valg på medlemmer og vararepresentanter i valgperioden, 
jfr. § 30, første ledd, når dette er nødvendig for å opp
rettholde de ansattes representasjon i bedriftsforsam
lingen. 

· Valget ledes av det valgstyre som fungerte ved 
siste ordinære valg. Valgstyret avgjør om valget skal foregå 
som flertallsvalg eller forholdstallsvalg. · 

Valgstyret kan fastsette kortere frister enn de som 
er gitt i§ 26, femte og sjette ledd. 

§ 33. Utgifter ved valget. 

Selskapet holder lokaler for valgmøte og alt nød
vendig materiell i forbindelse med valget. 

KAP. IV. Bedriftsforsamlingens valg av medlemmer til 
styret. 

§ 34. 

Medlemmene av hedriftsforsa rnlingen har for
slagsrett ved valg av styremedlemmer. 

Den som skal velges, må tilfredsstille de krav 
aksjelovens§ 8-5, annet til femte ledd, sriller. 

Bedriftsforsamlingens valg av medlemmer til sty
ret skal, dersom l/3 av medlemmene i bedriftsforsam
lingen krever det, foregå som forh o ldstallsvalg. Forslag 
til styremedlemmer og eventuell e vararepresentanter 
framsettes i fom1 av lister som må inneholde navn på 
minst to kandidater. 

Det enkelte medlem kan bare stemme på en av 
listene. Der er ikke anledning ril å gjøre endringer, til
føyelser eller strykninger på listene. Slike endrede eller 
merkede lister skal kjennes ugyldige. 

Vervene fordel es på listene i forhold til det antall 
stemmer hver liste har oppnådd, på følgende måte : 

Man fører opp de kvotienter som fremkommer 
når det antall stemmer hver liste har fått, erter hvert 
deles med 1,4 - 3 - 5 - 7 - 9 - 9,9 - 13 - 13,9 - 17 - 17,9. 
Den første medlernsplass rilfaller den liste som har den 
største kvotient. Neste plass tilfaller den liste som har 
den nest største kvotient osv. Dersom t1ere lister har 
samme kvotient, avgjøres det ved loddtrekning hvilken 
liste vervet skal tilfalle. 

Kandidatene velges i den rekkefølge de er ført 
opp på listene. 

De som har foreslått styremedlemmer kan kreve 
at deres liste skal tillegges så mange vararepresentanter 
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som listen er tildelt styremedlemmer, med tillegg av to. 
En tredjedel av bedriftsforsamlingens medlemmer 

' kan kreve nyvalg av medlemmer ril styret. 
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for 

sdskap der staten eier alle aksjene så framt det ikke er 
fastsatt i selskapets vedtekter at bedriftsforsamlingen 
skal velge medlemmene til styret. 

§ 35. Overgangsbestemmelser. 
Selskapets styre fortsetter å fungere inntil bedrifts

forsamlingen har valgt styremedlemmer. Dog har general
forsamlingen, eventuelt representantskapet, adgang ril å 
velge nye styremedlemmer med funksjonstid inntil be
driftsforsamlingen har foretatt valg av styremedlemmer. 

Bedriftsforsamlingen skal så snart som mulig fore
ta valg av så mange styremedlemmer og vararepresen
tanter som står for valg, jfr. § 34, niende ledd. 

KAP. V. Nemnd ti l å behandle søknculer om unnr.ak og 
tvister etter disse forskrifter m.v. 

§ 36. Nemndas oppnevning og sammensetning. 
Kongen oppnevner en nemnd som består av syv 

medlemmer med personlige vararepresentanter. Nemndas 
medlemmer har en funksjonstid på tre år. 

1 Lederen og to medlemmer med var.1representanter 
skal være uavhengige av arbeidstaker-og arbeidsgiverorga
nisasjoner. Lederen og ett av de to øvrige uavhengige med
lemmer skal dessuten oppfyll e de vilkår som er foreskrevet 
for høyesterettsdommere. 

To medlemmer med vararepresentanter skal opp
nevnes etter innstilling fra arbeidstakerorganisasjoner og 
to medlemmer med vararepresentanter etter innstilling 
fra arbeidsgiverorganisasjoner. Innstillingsrett har de or
ganisasjoner som er nevnt i arbeidstvistloven av 5. mai 
1927, § 11. 

§ 3 7. Søknad om unntak. 

Nemnda skal behandle søknader som er nevnt 
i aksjelovens §§ 8-17, annet ledd og 8-18, fjerde ledd 
samt søknader om unntak som er omtalt i forskriftenes 
§ 5. 

For nemndas saksbehandling etter denne paragraf 
gjelder forvalmingsloven av LO. februar 1967. 

Nemndas vedtak etter denne paragraf kan ikke 
påklages. Dog kan Kongen av eget tiltak beslutte å ta 
et vedtak av nemnda opp til overprøving og i tilfelle 
omgjøring. 

§ 38. Klager i samband med valg. 
Vedtak av valgstyret og det- organ som arran

gerer avstemning etter§ 8 kan påklages til nemnda; dog 
kan vedtak om stemmerett og valgbarhet ikh påklages. 

Klagerett har selskapet, lokal fagforening og den 
som har stemmerett. Klageren må ha rettsl ig klageinteres
se i saken. 

Fristen for klage er 14 dager fra det tidspunkt 
underreming om vedtaket er kommet fram til en som 
har klagerett etter annet ledd, dog senest 14 dager etter 
valgdagen. 

Klagen skal leveres til valgstyret som forbereder 
klagebehandlingen. Reglene i forvalmingslovens kap. 
\ll gjelder så langt de passer. 

Nemndas vedtak etter denne paragraf kan ikke 
påk Inges. 

§ 39. Voldgiftsavgjørelse av visse tvister. 
Tvister etter disse forskrifters §§ l, 2, 3, 4 og 7 

kan bringes inn for nemnda som voldgiftsrett, dersom 
tvisten ikke faller inn under reglene i § 38, første ledd. 

Søksmålskompetanse har selskapet og lokal fag
forening. 

Gjelder tvisten etablering eller opphør av ord
~ingen med styrerepresentasjon erter aksjelovens§ 8-17, 
tørste ledd, har også en gruppe med forslagsrett etter 
forskriftenes § 14, annet ledd, søksmålskompetanse. 
Gjelder tvisten etablering eller opphør av bedriftsfor
samling, har likeledes en gruppe ansatte med forslags
rett etter§ 28, annet ledd, søksmålskompetanse. 

Selskapet må være part i tvist som bringes inn for 
nemnda som voldgiftsrett. 

Partene i den enkel te tvist må være enige om at 
nemnda som voldgiftsrett skal avgjøre tvisten .. 

Når tvist bringes inn for nemnda, skal det ved
legges skriftlig voldgiftsavtale, jfr. tvistemålsloven av 
13. august 1915, § 452. Volggiftsavtalen kan ikke inne
holde særlige regler om nemndas saksbehandling, jfr. 
tvistemålslovens§ 459, første ledd. For tvist som nemnda 
skal behandle etter denne paragraf, kan partene ikke 
avtale at nemnda skal h<~ en annen sammenseming enn 
fastsatt i§ 36. 

Panene kan ikke forbeholde seg å innanke 
nemndas avgjørelse for en ny voldgiftsrett etter reglene 
i tvistemålslovens§ 464, annet ledd. 

Nemndas vedtak skal alltid begrunnes. 
For nemndas saksbehandling etter denne para

gmf gjelder for øvrig reglene i tvistemålslovens kapittel 
32. 

§ 40. 

Departementet kan forelegge for nemnda til ut
talelse spørsmål i samband med aksjelovens og disse 
forskn!ters. bestemmelser om de ansattes rett til repre
sentasjon 1 aksJeselskapers styre og bedriftsforsamling. 
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